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Slowo wstfpne 

P iqta z cyklu jesiennych konferencji Funda. cji na Rzecz Nauki Polskiej 
odbyla sif 13 i 14 pazdziernika 2000 w Serocku. Celem organiza
tor6w spotkania bylo rozpoznanie sytuacji dw6ch grup ludzi, kt6rym 

w spolecznym swiecie nauki wciqi zagraia - niejako naturalnie - swoista 
"marginalizacja" czy "peryferyjnose". Zamierzyli oni uczynie gl6wnym te
matem tego spotkania nie tyle starose i mlodose rozwaiane osobno, co 
przede wszystkim samq opozycjf mlodosci i starosci jako dw6ch typ6w 
uwarunkowan, ograniczen i szans: dla tw6rczosci badawczej, dla nauczania, 
dla dzialan menedierskich. 

Dlaczego ich wsp6ldzialanie jest nieodzownie potrzebne iyciu naukowe
mu? Co mogq wnosie istotnego - kaida inaczej - do dorobku wiedzy? Jakie 
moce poznawcze w nich drzemiq? Kiedy mlodose (w nauce) jest udana, 
a starose (w nauce) SZCzfs!iwa, to znaczy produktywna? Tego rodzaju pyta
nia - a i szereg innych im pokrewnych - mialy w zamysle organizator6w 
stanowie wyzwanie dla uczestnik6w konferencji. Wydawalo sif ponadto 
rzeczq nad wszelkq wqtpliwose wlasciwq, by nie znikala im z pola widzenia 
kwestia nastfpujqca: jak instytucje ksztaltujqce zycie naukowe mogq wspie
rae mlodose i starosc, aby efektywnie zapobiegae ich wykolejaniu sif, jak 
dzialae wspomagajqco, aby jedna i drug a osiqgaly optimum swoich tw6rczych 
potencjal6w. 

Janusz Slawinski 



Cos w rodzaju wprowadzenia 

Zamysl organizatorow tego spotkania i rozumienie przez nich jego przewodniego 
tematu i problematyki zostaly zwi~zle przedstawione w liscie zapraszaj'1cym do udzia
Iu w konfereneji, totez nie widzft potrzeby, aby teraz, na wst~pie obrad, czynic to po 
raz wtory. 

Zamiast tego pozwolft sobie zaj'1c uwag~ Panstwa niewielkim pomysleniem, ktore 
przeszlo mi przez glowft w zwi'1zku z calkiem praktycznym przedsit(wziftciem, jakim 
bylo przed laty uruehomienie w Fundacji programu krajowyeh stypendiow dla mlo
dych naukoweow. Tym pomysleniem zdolalem podzielic si~ z jednym z poez'1tkowyeh 
roeznik6w stypendyst6w i odnioslem wrazenie, ie spotkalo si~ one z przyehylnym 
zrozumieniem. Nalezalo bowiem zastanowic sift, co to za istota ow mlody badacz,o losy 
ktorego chcielismy sift zatroszezyc. Oczywiscie niewiele przynios'1 w tej materii, choc 
s'1 praktycznie uzyteczne, ustalenia ezysto arbitralne: mlody to ten, co nie ukonezyl 
jeszcze trzydziestu lat albo dwudziestu pi~ciu (powie kto inny), ezy dwudziestu siedmiu ... 
Z pewnosci'1 w taki spos6b trudno zblizyc sift do sedna sprawy, ktore polega na tym, 
ie mlody badacz to przede wszystkim pewna rola w spolecznym swiecie nauki, ocze
kuj'1ca na aktor6w, ktorzy potrafi'1 z powodzeniem wzi'1c j'1 na siebie. Rola posrod 
innyeh rol: nauczyciela, speejalisty, gabinetowego uczonego, energieznego menedzera, 
dostojnego sklerotyka, zgorzknialego adiunkta, swiatowea, profesora telewizyjnego -
ktoz by zreszq umial sporz'1dzic ich wyezerpuj'1c'11ist~! A juz doprawdy trzeba by piora 
Witolda Gombrowieza, zeby wiarygodnie i wielostronnie opisac roll( mlodego badaeza, 
nieodzownie w tym zestawie potrzebn'1. Powiem wil(c tyle tylko, ze owa mlodosc, 
kt6ra pozostaje tu cech'1 wyrozniaj'1C'1, jest zawsze wpl'1tana w podw6jne przeciwsta
wienie, okreslaj'1ce jej sens. 

Z jednej strony sytuuje sil( j'1 w opozycji do staro§Ci: jest wtedy rozumiana jako kon
centrat antystarosci. Starosc rna nieuehronnie zakladac uwil(zienie w czasie minionym, 
konserwatyzm pogl'1d6w, uparte przywi'1zanie do przebrzmialych koncepcji, sztywn'1 
rutynl( postl(powania, zgrzybialosc mysli, niezdolnosc do stawiania czola temu, co 
nowe; natomiast mlodosc to terazniejszosc wychylona ku przyszlosci, prl(znosc mysli 
i dzialania, brak uprzedzen, wola przekraczania wzor6w tradyeji, otwartosc i elasty-



cznose myslenia, wrailiwose na nowe podniety. Trudno si~ dziwie, ie z takiej kon
frontacji wychodzi ona zwyci~sko - i zbiera oklaski. Staje siC( obiektem swoistej mito
logizacji jako nadzieja, sila i drogowskaz; poswiC(ca siC( jej nieprzeliezone frazesy 
pochwalne, otaczana bywa adoracj~ i poehlebstwem. Moina by s~dzie, ie mlody 
badacz to najwainiejsza figura iyeia naukowego - przez wszystkieh podziwiana, 
holubiona i popierana. 

Obraz siC( calkiem odmienia, gdy uprzytamniamy sobie drugie przeciwstawienie. 
Mlodose bowiem nie sprowadza siC( tylko do antystaroSci, ale rownoczeSnie pozostaje 
w opozycji do dojrzalosci. ezyli, mowi~e po prostu: jest toisama z niedojrzalosci~. Ta 
zas, oczywiscie, nie moie jui bye przedmiotem iadnego podziwu. Nikt nikogo nie 
pochwali za zaehowania niedojrzale; raczej go zgani lub pouczy - zawsze z paterna
listyczn~ wyiszoSci~. Za niedojrzalego uwaiany jest ten, kto nie potrafi jeszcze sprostae 
standard om osi~gnic;e przyjC(tym w danej dziedzinie: nie opanowal potrzebnych ehwy
tow, nie wlada biegle jC(zykiem, ktorym siC( w niej mowi, nie umie zrC(cznie i sprytnie 
poruszae siC( posrod realiow wybranej specjalnosci, stawia dziecinne pytania, wpada na 
niewezesne pomysly, nie zna naleiycie srodowiskowych regul gry, ukladow i konwe
nansow. Trudno wiC(c ludziom dojrzalym powainie siC( z nim liczye. 

Otoi taka wlasnie dwuznacznose charakteryzuje dzis wizerunek mlodego badacza. 
To, ie reprezentuje antystarose powoduje jego wywyiszenie, z kolei przypisywana niedoj
rzalosc pozwala traktowae go lekcewai~co, a przynajmniej z poblailiw~ nieuwag'!. 

S,!dzC( jednak, ie podobnie, jak nieporozumieniem jest fetyszyzowanie antystarosci, 
tak na uwainiejsze i przychylniejsze spojrzenie zasluguje niedojrzalose. A takie na do
bre slowo. Tkwi,! w niej bowiem bardzo istotne przeslanki tworczosci naukowej. 

Jesli za niedojrzal,! uzna siC( ciekawose poznawez'!, ktora nie zostala jeszeze unieru
chomiona przez sztywne ramy dyseyplin, specjalnosei ezy szkol i pozwala sobie na bez
troskie przekraezanie tyeh ram; jesii 0 niedojrzalosci swiadczyc by miala spontaniczna 
gotowosc wehodzenia na scieiki badail dot~d nieprzetarte zamiast na szlaki spraw
dzone i bezpieezne; jeSli niedojrzalosc polegalaby na niezadowalaj,!eej adaptacji do 
stereotypow slusznosei, ktore dominuj,! nad dan,! dziedzin,! dociekan; i jesli wreszcie 
bylaby ona niewygasl,! jeszcze zdolnosei,! zadawania niestosownie naiwnych pytan 
i zglaszania zaskakuj,!cych w'!tpliwosci co do spraw uznawanych za ostatecznie 
rozstrzygniC(te - to trudno nie opowiedziee sil( po stronie takiej niedojrzalosci, jak
kolwiek moie bye nieraz wysoce irytuj'!ca. Naleialoby j,! wspomagae i promowac, aby 
moiliwie najdluiej towarzyszyla aktywnosci mlodego badacza. 

Tego rodzaju apologii niedojrzalosci powinna towarzyszye apologia starosci, a wiC(c 
pewnej przejrzalosci w nauce. Symetria bylaby tu wskazana przynajmniej ze wzglC;dow 
estetycznych. Jestem niezmiernie ciekaw, na jakich motywach daloby siC( tak,! apologiC( 
oprzee. tatwo jest bowiem pozytywne uczucia inwestowae w mlodose: dostrzegaj'!c jej 
wdziC(k, usprawiedliwiac j,!, gdy bl,!dzi, obdarowywae zaufaniem na kredyt; na podo-



bnq zyezliwosc nie moze liezyc starosc: nie jest poci'lgajqea, nie jej nie usprawiedliwia, 
a na zaufanie musi solidnie zapraeowac. Trudno dzi§ znaleic jej obrone6w i or<tdo
wnik6w, chot nie zawsze tak bywalo. Mam nadziej<t, ie z naszych dyskusji wyloniq si<t 
argumenty, kt6re daloby si« zastosowac w jej pozqdanej apologii. 

Janusz Slawinski 
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Tadeusz S. ToHoczko 

Starosc i mlodosc w nauce 

STRESZCZENIE 

Cokolwiek czynisz pamir;taj, ie musisz odejsc 
(Seneka) 

Jest rzecZ<} oczywistq, ie kaide nast~pne pokolenie musi dysponowae wi~kszq. 
wiedz,! od poprzedniego. W przeciwnym wypadku nadal bysmy iyli w jaskiniach, ale 
- jak m6wi Leszek Kolakowski, gdybysmy jednak tradycji nie chronili to do jaski6. 
bysmy wr6cili. Pomimo ie jestesmy Swiadkami, jak w iyciu spolecZllym rodzina przes
taje bye swi~tosci,!, to jednak w iyciu naukowym naleiy piel~gnowae i promowac 
poczucie mi~dzypokoleniowej wi~zi, b~d,!cej wyrazem poziomu kultury naukowego 
srodowiska. Konieczn,! staje si~ umiej~tnose wykorzystania przeszlosci, by nie 
popelniae tych samych bl~d6w, ale r6wniei konieczny jest proces uniezaleiniania 
si~ od niej, bowiem w cieniu wielkich drzew mlode zwyIde kadowaciej,!. 

Wiek, to tyIko cyfra wpisana do aktu urodzenia i zupelnie nie okresia tw6r
czych moiliwosci jednostki, choc dla okreslonej wiekowo zbiorowosci przedsta
wia statystycZllq. sredniq. zakresu tych moiliwosci. W ocenie problemu zbyt cz~sto 
jednak wybi6rczo dostrzega si~ tylko osoby wykraczaj,!ce poza granice tego 
statystycznego rozkladu normalnego, a kt6re zaliczye moina do grupy "nieznor
malizowanych" . 

Wielkim marnotrawstwem byloby zaprzepaszczenie potencjalu myslowego, 
doswiadczenia i moiliwosci tw6rczych pracownik6w naukowych "w podeszlym 
wieku". Dlatego najbardziej racjonalnym rozwi,!zaniem byloby stworzenie 
seniorom warunk6w "samorealizacji", bez administracyjnego wyrzucania ich poza 
nawias iycia naukowego, kt6remu poswiecili swe iycie. Natomiast osoby, kt6re 
wyczerpaly jui swe zdolnosci tw6rcze danych im moiliwosci i tak nie wykorzys
taj.,!. Stanowisko takie z pewnosci,! byloby w znamiennym stopniu cost effective, 
a naukowa starosc zostalaby ubarwiona zlocistym kolorem opadaj,!cych liki. 

WPROWADZENIE 

Jest to dla mnie niezwykly zaszczyt wypowiadac si~ przed tak znamienitym, 
dobranym by invitation audytorium na temat mnie samego dotycz'!cy. Tak wi~c 
otrzymane zlecenia zmusilo mnie do myslenia de se ipso. 



Jest cos Z heraklitejskiej zadumy kiedy tutaj stoj~ 
Pami~tajqcy siebie minionego 
I iycie jakie bylo, a tei jakie bye moglo 
Nic nie trwa, ale trwa wszystko: "ogromna trwalose" 

(Czeslaw Milosz). 

Trudne problemy majq to do siebie, ze posiadajq albo wiele, alba tez zadnej 
odpowiedzi. Totez dochodz~ do wniosku, ze w poszukiwaniu rozwiqzania trud
nego problemu najbardziej pomocnq rzeCZq jest smialose wczesniejszego posiada
nia wlasnej odpowiedzi. Tylko Pablo Picasso magi powiedziee: "ja nie poszukuj~ 
odpowiedzi (na dr~czqce mnie pytania) - ja je znajduj~". fJe ne cherche pas; je trouve). 

Ja niestety na omawiany problem nie mog~spojrzee z pozycji "swiadka". 
W procesie zgl~biania problemu jestem bowiem jui "stronq" speiniajqca chwilami 
rol~ "oskariyciela posilkowego" w stosunku do praw iycia. Przeiylem mlodose 
i przekroczylem "prag starosci". Ale magis amica veritas i dochodzC( do wniosku, 
ie temat starosci zmusza do myslenia, zawiera bowiem rzeczy, ktore zawsze warto 
rozumiee. Wprawdzie Czeslaw Milosz pisal: 

starose oblepia nogi jak g~sta smola 
Umysl broni si~ ale to znaczy swiadomose 
I c6i mam z niq zrobic, odslonie ja komu? 
Najlepszq strategiq b~dzie nic nie m6wie 

A ja niezbyt roztropnie zobowiqzalem si~ mowie. 

W formulowaniu mysli, jak zawsze, uwzglC(dniac naleiy rowniei i to, do kogo 
si~ je kieruje. Totei omawiany problem nie tylko zmusza do my§lenia, ale wymaga 
rowniei wyczucia. Wszystko co powiem proszC( odbierac w trybie warunkowym. 
Bowiem wypowiedi moja zupehlie nie odzwierciedli wszystkich mozliwych sytuacji 
iyciowych, a odnoszqcych sytuacji jest tyle, ilu jest ludzi borykajqcych si~ z proble
mem i mlodosci, i starosci, i nauki. Zapewniam, ie my wszyscy przeciei siC( zes
tarzejemy, a przeciei tak roinie si~ i starzejemy i roinie silt zestarzejemy. 

W ocenie problemu moiemy si~ jednak mylie, ale nie oklamywae - w tyro 
rowniei samego siebie. Totei jestem w peini swiadomy, ie pozostawiam wielkq 
przestrzen do krytyki, dezaprobaty, sprzeciwu, oburzenia, nawet do niezgodnej 
z moimi intencjami interpretacji, ale tei i do wzbogacania. Gdyby wszyscy wyraiali 
takq samq opiniC(, co ja, to bylbym wowczas pewny, ie si~ pomylilem. Ja nie oma 
wiam praw. Ja przedstawiam tylko poszczegolne zjawiska, a obraz z natury rzeczy 
nie moze bye peiny. 

Aczkolwiek zamierzeniem organizatorow bylo sformulowanie uwag 
w odniesieniu do caIej nauki, to zapewne jako reprezentant nauk klinicznych nie 

>-< 



docenilem lub zastosowalem niewlaSciwq miar~ w stosunku do innych dziedzin 
nauki. Lata mej pracy nie mogIy pozostae bez wplywu na tok mega rozumowania, 
oceny zjawisk, a wi~c i sposobu widzenia omawianego problemu. Ale jako klini
cysta mialem przez pol wieku moinosc prowadzenia nieformalnych rozmow 
,,0 iyciu" z luMmi mlodymi i starymi, z prostymi i wyksztalconymi, z pracowni
kami naukowymi, naukowcami, z ludimi niewyksztalconymi, a mqdrymi, czasami 
tylkowyksztalconymi, kt6rzy byli tylko 0 swej mqdrosci przekonani, w sytuacjach, 
gdy iycie staje si~ pozbawione masek i poz, za jakimi zwykle ukrywa si~ czlowiek. 
Wszyscy rozmowcy z pozycji a posteriori ujawniali ocen~ swego iycia i swoich 
iyciowych sukcesow i poraiek. 

Jako klinicysta specyficzny tei mam punkt widzenia na poj~cie "odkrycia 
naukowego" i wyraiam przekonanie, ie jeden wyleczony chory rna wlaSnie 
wartosc odkrycia naukowego, jeieli leczenie nie bylo post~powaniem rutynowym, 
lecz wynikiem dociekliwego procesu myslowego. 

ORFEUSZ, AURORA, ASKLEPIOS 

W raju panowala wieczna mlodose - a starose to kara za grzech pierworodny. 
Wizj~ "schodzenia w dol" swietnie oddaje mit grecki, przedstawiajqc w~drowk~ 
Orfeusza po Hadesie w poszukiwaniu Eurydyki. W przedsionku milczqcego 
kr61estwa Hadesa Orfeusz ujrzal "msciwe Troski, zgryiliwq Starose, wybladly 
G16d, krwawq Wojn~ i wychudlq Smiere .... ,,1. Tak wi~c "Starose" byia symptomem 
potwornosci, grozy, koszmaru, przerailiwosci. 

Ale skoro jestesmy jui przy staroiytnosci, to warto zastanowie si~ nad jednym 
jeszcze mitem. Mity majq jednak jakis zwiqzek z rzeczywistosciq. Eos (Aurora) -
bogini Switu, Jutrzenka - jako niesmiertelna zakochala si~ w pi~knym mlodziencu 
Titoniuszu, ktory jednak jako czlowiek byl smiertelny. Aurora uprosila swego ojca 
Zeusa, aby obdarzyl jej oblubienca nidmiertelnosciq. Ojciec spelnil iyczenie corki. 
Aurora, mimo ie byla kobietq, popelnila jednak blqd i zapomniala poprosie Zeusa, 
aby jej wybranka obdarzyl r6wniei wiecznq mlodosciq. Tak wi~c Titoniusz iyl 
wiecznie ... , ale si~ starzal. W koncu i wszyscy, i on sam siebie mial dosye. Ale jako 
niesmiertelny nie m6gI umrzec. W koncu drobnego skurczonego starca bogowie 
z litosci zamienili w konika polnego. 

Z tego mitologicznego opowiadania ujawnia si~ jednak straszliwa refleksja. 
Titoniusz przestal bye - stracil prawo bycia - czlowiekiem. Tak wi~c dla Grekow 
starose byla przeklenstwem, a nie darem Bogow. 

Asklepios - bog sztuki lekarskiej (syn Apollina w Rzymie zwany Eskulapem) 
doszedl do takiej zr~cznosci w leczeniu, ie mogi wskrzeszac zmarlych. ZatrwoiyI 

1 S. Stabryla, Mitologia dla doroslych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa1995, 
s.491. 



siy wowczas Zeus, ze Asklepios zakloci tym porzqdek swiata i usmiercil boga sztu
ki lekarskiej umieszczajqc go wsrod gwiazd jako konstelacjy wyzownika. 

Utrzymajmy jednak ze starozytnosci zasad<;: Hipokratesa: myslee i rozumiee, 
oraz starq rzymskq zasady: Nil miriari, nil indignari, sed intellegere (Nie dziwie siy 
nie oburzae, ale zrozumiee). Ale zaiste trudno zrozumiee, jaki jest cel i sens 
starzenia siy. A proces ten jest przeciez w przyrodzie uniwersalny. Tak wiyc starose 
to normalnose. Jednak jednym z pozytywow, walorow starosci jest to, ze granicZqC 
z Wiecznosciq... wreszcie siy konczy. A Tam nie rna chyba podzialu na mlodych 
i starych, co najmniej w perspektywie tej wiecznosci. A my tu na Ziemi borykamy 
siy z problemem czasu i odwiecznych Faustowskich tysknot. 

WIEK TO TYLKO CYFRA 

Wiek, to tylko cyfra wpisana do aktu urodzenia czy paszportu. Choe zupelnie nie 
okre§la tworczych moZliwosci jednostki, to jednak dla okreSlonej wiekowo 
zbiorowosci przedstawia statystycznq sredniq zakresu tych mozliwosci. Z pewnosciq 
wiele jest os6b wykraczajqcych poza granice statystycznego rozkladu normalnego 
i wiele os6b zaliczye mozna do grupy "nieznormalizowanych". W ocenie tego pro
blemu jakie czysto, moze nawet zbyt czysto dostrzegamy tylko sytuacje wyjqtkowe. 

W mlodosci nikt nie marzy 0 starosci. Ja sam w mlodosci nigdy nie myslalem 
o tym, ze b~dy stary. A przyszla ona tak nagle, a nawet wrycz niespodziewanie. 
Starose byla niegdys dla mnie tak odlegla, jak zycie pozagrobowe. Starose nie jest 
towarem, ktory siy latwo sprzedaje. Firmy ubezpieczeniowe zarabiajq natomiast 
krocie na widmie starosci. Slowa "starose" i "starosta" maja etymologiczny zwiqzek. 
Wyraiae mialy dostojenstwo. Trudno mi siy jednak zgodzie, a tym bardziej pogodzie, 
by slowa "starszyzna" i "starzyzna" mialy cos wiycej niz tylko etymologiczny zwiqzek. 

Starzenie siy to zlozony proces stopniowego uposledzenia samoregulacji 
i regeneracji organizmu prowadzqcy do nieodwracalnych zmian. Powszechnie 
mowi si~: "czue starose w r~kach, nogach, kosciach". W tych frazeologicznych 
okreSleniach inne organy ustroju ludzkiego zostaly pominiyte i nikt nie odczuwa 
np. starosci "w m6zgu", choe m6zg zawsze objyty jest procesem "starzenia". 
Kryteria biologiczne i demograficzne rowniez nie Sq precyzyjne oraz trudne do jed
noznacznego zdefiniowania poj~cia starosci. 

NAUKOWA STAROSC 

W odniesieniu do zasadniczego tematu naszego spotkania nalezy odpowiedziec 
sobie na zasadnicze pytanie: kiedy zaczyna si~ naukowa starosc. Przed laty podczas 
Swiatowego Kongresu Chirurg6w akurat w Hongkongu z przerazeniem spo-



strzeglem, ie w jednym z referatow "z mojej dziedziny" nie rozumialem przed
stawianego problemu. Wtedy to sformulowalem sobie na wlasny uzytek definici~, 
ie naukowa starosc rozpoczyna si~ wowczas, gdy post~p naukowy idzie szybciej 
nii moja percepcja. Zdalem sobie spraw~, ze jui jestem poza zasi~giem Nagrody 
Nobla, bowiem w moim subiektywnym czasie odkrycia naukowe biegnq ruchem 
przyspieszonym coraz szybciej, a zgodnie z fizjologiq moje procesy myslowe i per
cepcja ulegajq zwolnieniu. Odpadam wi~c od czolowki i jui jej rue dogoni~. Tak 
wi~c, zgodnie z podanq wlasnq definicjq, choc czas kalendarzowy przemija w jed
nakowym tempie, to jednak ja w tym czasie naukowo starzej~ si~ coraz szybciej, 
poniewai proces post~pu ulega przyspieszeniu. 

Tu pozwol~ sobie na adaptacj~ slynnego wzoru Einsteina stwierdzajqc, ze pro
ces odpadania od post~pu naukowego, a wi~c proces naukowego starzenia si~ jest 
wprost proporcjonalny do kwadratu uplywajqcego czasu, a odwrotnie propor
cjonalny do zasobu jui posiadanego potencjalu energii naukowej. Sprawa polega 
jednak na tym, ze ta naukowa starosc pojawia si~ znacznie wczeSniej niz to sobie 
uswiadomimy, ale jeszcze wczeSruej nii jq uznamy za fakt dokonany, ale znacznie 
jeszcze wczesniej rui si~ z tym faktem pogodzimy. Rozpoznanie jest wi~c zawsze 
opoiruone, a co gorsze, bywa nawet spoinione. Wynika to z braku psychologicznej 
zgody. na nieuchronnosc starzenia i umierania i nieodwracalnego kierunku 
przeplywu czasu. Po raz pierwszy zaczyna si~ odczuwac realnq groz~ przemijania. 
A to rna jui wymiar praktyczny. Budzi si~ bowiem sprzeciw, wywolujqcy reakcj~ 
swiadomq lub podswiadomq, jawnq lub ukrytq. Reakcj~ przybierajqcq roine formy. 
Potrzebny jest czas, by si~ z tym procesem pogodzic lub co najmniej oswoic. 

Zgodnie z prawami natury proces intelektualnego, naukowego starzerua si~ 
musi si~ kiedys zaczqc. Ten pocziftek jest szczegolnie dobrze widoczny na wykre
sie, na ktorym linia wlasnego naukowego wzrostu zalamuje si~ w punkcie szczy
towych osiifgni~c i pozycji w naukowej hierarchii. Stopien nachylenia tej linii na 
wykresie moze wyraiac szybkie lub zwolruone tempo naukowego starzenia. 
Nikomu jednak do glowy rue przyjdzie podejrzewac, ze proces ten juz si~ u niego 
zaczqi, a sam zainteresowany jest przekonany, ze proces ten owladnqi tylko jego 
rowiesnikow. (Przyjqc to mozna za pierwszy objaw i dowod poczqtku starzenia 
si~.) Wmedycynie okres taki zwany jest okresem utajonego przebiegu choroby. 
Poczqtkowy przebieg choroby jest bowiem asymptomatyczny. 

ETAPY STAROSCI 

Opierajqc si~ na pismiennictwie2, obserwacji, doswiadczeniu i przemysleniach 
wlasnych odroznilbym nast~pujqce etapy procesu starzenia: 

2 M. Halicka, Historyczna zmiennosc traktowania starosci, "Gerontologia 
Polska" 1995, nr 3/4, s. 42-45. 



Etap 1- stopniowa utrata znaczenia i alienacja. Jest to jednak rowniez etap re
alizacji taktyki przetrwania, aktywnego wdraiania mechanizmow obronnych 
i poszukiwania kompensacyjnych, wyrownawczych stanowisk, zadait i rol. 

Etap II - adaptacja do stanu emeryta z dalszym poszukiwaniem stanowisk i rol 
zastcrpczych, 

Etap III - poszukiwanie jakiegokolwiek kompensacyjnego zajcrcia po zaprzes
taniu pracy zawodowej lub/i realizacja wlasnego "hobby". Pozbawieni zludzen, 
marzen, moiliwosci, omijajq glowny nurt iycia i przesuwajq sicr zwykle na jego 
obrzeia. 

Etap IV - samodzielnosc zycia polqczona czasem z samotnoSciq. Jeszcze jest to 
etap odpowiedzialnosci za samego siebie. 

Etap V - etap nieodpowiedzialnosci za samego siebie. Etap bolesnego lub 
bezbolesnego zycia wegetatywnego. Bolesnej lub bezbolesnej, swiadomej lub cza
sami nieswiadomej niewygody istnienia. Jui sam sobie nie jest potrzebny. 

Etap VI - to koniec starosci i kontakt z wiecznosciq. Taki jest cykl ostatniego 
okresu zycia. 

DWA OKRESY ZYCIA 

Mlodosc to nie tylko wczesny okres iycia. Jest nie tylko wyrazem sily, jej duiej 
rezerwy i perspektyw. Mlodosc mozna okrdlic jako stan ducha, ekspresji woli, 
wyobrazni, emocji, zqdait. To starszy wiek przeciei zawolal: "MlodoSci podaj mi 
skrzydla ..... ". Tak wicrc mlodosc posiada cos, czego starosc jui nie rna, cos co 
starosc juz utracila i to na zawsze. To mlodosc rna "sicrgac, gdzie wzrok nie sicrga, 
lamac, czego rozum nie ziamie". 

Cechq mlodosci jest oryginalnosc i swiezosc myslenia, awersja do ortodok
syjnosci, dogmatyzmu i ustalonych schematow, ale za to z duiq sklonnosciq do 
fanatyzmu. Mysl mlodych potrafi jednak wybiegac nie tylko poza schematy. Ha, 
potrafi wybiegac nawet poza oczywistosc doswiadczenia. Ktos powiedzial: "Nie 
jestem jui na tyle mlody, aby wszystko wiedziec i wszystkiego bycpewnym". 

Mlodziez odczuwa silnq potrzebcr aktywnego uczestnictwa w zyciu. W zamian 
za to iqda emocji. Zqda natychmiastowych efekt6w, zwlaszcza w negacji. Stqd 
rewolucyjnosc poglqd6w i dzialan. Mlodosc idzie przez swiat przebojem pory
wajqc sicr na konfrontacjcr starych z nowymi ideami, starych i mlodych pokolen. 
Nie zawsze jednak jest §wiadoma, ie walka pokolen oznaczalaby glupotcr pokolen, 
bo przeciez pokolenia nastcrpne mUSZq korzystac z doswiadczen i osiqgniltc 
pokolen poprzednich. Inaczej nie byloby postltPu. 

Na starosc wyraziscie ujawniajq sicr wlasciwe czlowiekowi cechy jego charak
teru, np. ,,]owialskiego", "Skqpca". Starzenie sicr jest procesem ciqglym, a jego 
cechq jest to, ie "rozwija silt" ruchem przyspieszonym. Czasami rozwija sicr 



skokowo. Najprostszy podzial starosci na starose wczesnq i p6inq jest jednak za 
malo precyzyjny. Starose jako synonim niedol~inosci przychodzi p6iniej. 

W miar~ schodzenia do "wyiszego" etapu starosci stopniowo, ale wyrainie 
zmniejsza si~, ai w koncu zanika uiytecznose - a wi~c i samopoczucie - "warto
sci spolecznej" seniora. 

Mlodzi nie myslq osmierci, Wydaje im si~ bardzo odlegla - ie nastqpi w cza
sie zaprzyszlym. Nad swiadomosciq os6b starych smiere wisi natomiast jak miecz 
Damoklesa. Przeciei "bye" to swiadomose tego, ie moina "nie bye" Ouliusz 
Slowacki - z pami~ci}, a wi~c, ie moina w kaidej chwili przestae "bye". Seniorzy 
dodatkowo bojq si~, aieby smiete nie stab si~ dla nich jeszcze bardziej ... smiertel
na i nie zniszczyla pami~ci wlasnie 0 nich samych. Bojq si~ podw6jnej smierci: 
smierci i zapomnienia. Jakie trudno pogodzie si~ z faktem naglego, po okresie 
wysilku, osiqgni~e, zmagan, ale i zaszczyt6w i chwaly, stawania si~ w jednym 
niekiedy dniu, niknqcym, blednqcym, a niekiedy matowiejqcym lub nawet ubru
dzonym wspomnieniem. Chcq pozostawie po sobie slad. Oczywiscie krysztalowo 
czysty slad. Nie jest to regulq, ale bywa tak, ie im ktos rna brudniejszy iyciorys, 
tym usilniej pracuje, by wyprae go do snieinej bialosci. Czasami nawet za wszelkq 
cen~. A wi~c i kosztem prawdy. (On obojrtny na dobro i zlo ... nie potrzebuje nic 
pr6cz chwaly swego trwania - Cz. Milosz.) Chcq miee swiadomosc lub nawet tylko 
zludzenie, ie non omnis moriar i choc troch~ jeszcze pozostac nie§miertelnym, bo 
jedynie pami~e przekracza granice smierci, z kt6rq pogodzie si~ trudno. 

KOMPENSACYJNE ROLE SENIOROW 

Okres pierwszych symptom6w bywa zr~cznie kompensowany i sprawnie 
maskowany objawami wzmoionego dobrego samopoczucia, autorytatywnymi 
stwierdzeniami, pewnosciq siebie i pewnosciq 0 wyjqtkowej wartosci swoich 
wypowiedzi. Jest to okres prodrom6w - okres zwiastujqcy nadchomqq jawnq jui 
nieuchronnosc. W okresie tym olbrzymi wysilek intelektualny skierowany jest na 
maskowanie ujawniajqcych si~ objaw6w. Najtrudniej jest zaakceptowac wlasnq bezrad
nose wobec nieuchronnie post~pujqcego procesu. Wraz ze staroSciq wchodzi si~ w nOWq 
rzeczywistose. A rzeczywistosc to jest to, co zostaje, gdy opadnq wyobraienia, marzenia, 
zludzenia, wierzenia, iqdania, ufnose. Jedno z iyciowych zludzen polega wlaSnie na tym, 
ie dla kaidego starose zaczyna si~ zawsze 0 wiele lat p6iniej od swego aktualnego wieku. 

Tak wi~c w "rozwoju" procesu starzenia odr6inic moina cztery fazy: 
1. Faz~ utajonq. 
2. Faz~ swiadomq, ale bez akceptacji. 
3. Faz~ swiaclomq z akceptacjq. 
4. Faz~ oboj~tnosci bez swiaclomosci. 



ad pocz'!tku istnienia Swiata poszukiwana jest receptura na eliksir mfodosci. 
Mitologiczni bogowie dzi~ki ambrozji i nektarowi byli nie tylko niesmiertelni, ale 
takie wiecznie mlodzi i pi~kni. W mitologii greckiej bogini,! uosabiaj,!C'l mlodose 
byla Hebe, corka Zeusa i Hery, malionka Heraklesa po jego ubostwieniu. Jest rzecZ'l 
ciekaw'b ie pelnila ona rownoczesnie funkcje podczaszego bogow olimpijskich3• 

Do realizacji tego celu istniej,! moiliwosci wykorzystania i wykorzystywania nie 
tylko wlasnej koncepcji i nie tylko wlasnej pracy. Poza tym tylko dzieciom nie przy
chodzi do glowy, aieby klamae. Dzieci w ogole nie wiedz,! 0 tym, ie moina klamae. 
Dcz'! si~ tego od starszych. Seniorzy natomiast jui nie potrzebujq klamae. Nie majq 
po co klamae, poza ... wlaSnie tworzeniem wlasnego iyciorysu oczywiscie. Ale to 
wplywu na post~p naukowy jui nie rna. Klamstwo posiada zreszt'! roine oblicza. 

Mlodose z natury rzeczy jest tworcza, kreatywna, dynarniczna. Starose natomiast 
chce ta4 bye. Ale "bye" i "chciee bye', tozasadnicza roinica, poniewai chciee to 
mimo wszystko nie zawsze moc, zwlaszcza na starose. Nauka dzisiejsza jest naukq 
instytucjonaln,! i w zespolach badawczych, a "mlodsi staiem preferujq problemy 
o wyiszym poziomie ryzyka poznawczego nii badacze starsi. Istnieje wi~c rozbieinose 
i ukryte zarzewie konfliktu miedzy pokoleniami badaczy" - prof. C. S. Nosal4• Kto 
jednak nie podejmuje pelnego ryzyka traci cos bardzo istotnego - rowniei w nauce. 
Bez ryzyka przyj~cia do realizacji bl~dnej hipotezy, prace nabieraj,! charakteru 
"wariacji na temat" jui odkryty i opracowany. Prace bez ryzyka przyj~cia bl~dnej 
hipotezy maj,! raczej wartose ekspertyzy, a nie pracy odkrywczej, albo tei pracy na 
stopien, tytul, nagrod~, grant. Cen,! post~pu jest przeciei rowniei ryzyko. 

W srodowisku naukowym jednak ruc nie robie stanowi wi~ksze ryzyko, nii 
robienie pracy bez ryzyka, pomimo ie cechowac i'! b~dzie naukowa nieistotnose. 
Wniosek jest oczywisty. "Naukowa nieistotnosc nie stanowi bezwzgl~dnego prze
ciwwskazania do prowadzenia prac okreslanych mianem naukowych. Sq to prace 
poznawczo bezowocne"s. 

Zgodnie z wypowiedziq profesora Piotra Sztompki "smak i zarazem ci~iar roli 
uczonego pol ega na nieustannej presji bycia lepszym od siebie wczoraj i od innych 
pracownikow,,6. T~ konkurencj~, z zaloienia, seniorzy przegrywajq z mlodymi, bo 
mlodzi startuj'! z wyiszego poziomu naukowego, b~d,!cego wynikiemtworczej 
pracy ich poprzednikow i nauczycieli. Seniorow cechuje jednak znacznie wi~ksza 
intelektualna niezaleinosc. 

3 Mitologia dla doroslych op. cit. 
4 C.S. Nosal, Tw6rczosc i komunikowanie sif} a oceny rezultat6w badan nauko

wych [w:] Lepsze w nauce, Funna, Wrodaw 2000, s. 73. 
5 Tamie, s. 73. 
6 P. Sztompka, Podstawy autokontroli nauki [w:] Lepsze w nauce, Funna, 

Wrodaw 2000, s. 65. 



FUNKCjONARIUSZE NAUKI 

Zmniejszanie produktywnosci naukowej rowniei w wyniku procesu starzenia, 
bywa nast~pstwem wielu czynnikow. Pomin~ tu czynniki zewn~trzne, takie jak np. 
brak funduszy. Do czynnikow zaleinych od decyzji same go pracownika nauki 
naleiy podj~cie sil( nieraz bardzo zaszczytnych, ale czasochlonnych obowiqzkow 
administracyjnych zwykle w instytucjach naukowych, czasami rzq.dowych. Z tym 
zwiq.zane sq. czasochlonne obowiqzki reprezentacyjne z koniecznosciq. wysluchiwa
nia i produkowania niezliczonej ilosci przemowien. I tak zdarza sil(, ie dotychczas 
tworczy pracownik naukowy sluibowym samochodem, czasami w gronostajach, 
oddala sil( od rzeczywistej nauki pl(dzq.c w kierunku utytulowanej biurokracji. 

Te 0 wysokim prestiiu stanowiska i funkcje administracyjne spelniajq. tei wlas
nie roll( kompensacyjnq. i sq. bardzo atrakcyjne dla odchodzq.cych od nauki z tytulu 
procesu starzenia. Zaj«cie wysokiego stanowiska w administracji nauki bywa 
jedynq. formq. przetrwania i krq.ienia w orbicie nauki ze wszystkimi tego przywile
jami. Zaczyna sil( bll(dne kolo. Obowiqzki administracyjne zabierajq. potrzebny 
czas na pracl( badawczq.. Odpadajq.c od nauki, tym silniejszy i trwalszy staje si<t 
zwiqzek ze stanowiskiem administracyjnym, zwlaszcza ie daje on przy podej
mowaniu decyzji poczucie wainosci i sHy organizacyjno-finansowej maskujq.cej 
utrat<t sHy naukowej. Jest to rownoczesnie ukryty, ale sprawny mechanizm 
"drenaiu mozgow" z nauki. 

Jakie CZl(sto cudze mysli i dzialania, a zwlaszcza uwienczone sukcesem, tak jak 
cudze bialko wywolujq. anafilaktyczne reakcje, bowiem naukowe osiq.gnil(cia 
mlodych, a zwlaszcza uczniow mogq czasami stanowie "przedwczesne niebez
pieczenstwo" i zagroienie dawnym, uznanym autorytetom, a w konsekwencji i ich 
pozycji. Traci sil( wowczas naukowy prestii, poczucie wainosci, nieomylnosci, 
wIadzy. Traci si<t nimb wspolczesnego naukowca. Traci si<t wIadzl( decydenta. 
Milknq telefony i umizgi 0 zalatwienie jakiejs sprawy w jakiejs decydenckiej insty
tucji. Najgorsze jednak jest to, ie nie bl(d<t mogi wowczas oczekiwae rewaniu. 

W procesie odpadania od nauki raptem spostrzega si<t, ie nawet najmlodsi 
asystenci stajq sil( jednego dnia niezaleini. Sq uprawnieni do odmowy iyczeniu czy 
prosbie. Takie stanowisko nie jest oczywiscie regulq., ale Jakie cz<tsto zaczyna si<t 
bye traktowanym na zasadzie uprzejmej, mniej lub bardziej kulturalnej grzecznos
ci, tolerancji, z nutq. poblailiwosci. 

Te naturalne zagroienia budzq mechanizmy obronne, asekuracyjne, aczkolwiek 
zapobiegliwie dobrze maskowane wznioslymi haslami i organizacyjnymi moili
wosciami opartymi na ci<tiko nieraz wypracowanych osiq.gnil(ciach i koneksjach. 
W tym mechanizmie pojawilo si<t w praktyce stanowisko cZl(sto doiywotnich 
"uczonych naukowych kontrolerow" (Door-keepers - prof. Ciesielski - z pamil(ci) 
sprawujqcych kontroll( i nadzorujqcych przyznawanie tytulow, grantow, nagrod, 
pozycji, odznaczen, stanowisk. Przez sprawne manipulowanie mechanizmami 



finansowania staj,! si~ oni z czasem funkcjonariuszami nauki decyduj,!cymi, kto 
wejdzie do swiata nauki, a kto si,!dzie na rezerwowej lawce lub nawet wypadnie 
z gry. Ponadto przyzwyczajenie do bycia autorytetem i decydentem moze bye 
potencjalnie niezwykle destrukcyjne. 

Funkcjonariusze nauki S,! konieczni, pozyteczni i tworczy, ale nie tworzqc 
bezposrednio nauki skazani S,!, wbrew wlasnemu przekonaniu i wlasnym inten
cjom, na wi~ksze prawdopodobienstwo ludzkiej omylnej normalnosci wlaSnie 
w sprawach nauki. Ponadto obsesyjnie boj,! si~ oni konca swego funkcjonowania, 
bo to przekreslaloby ich znaczenie, pozycj~ i oznaczaloby wypadni~cie z orbity 
spraw zwiqzanych z nauk,!, ktorej po§wi~cili nieraz cale iycie. Taka motywacja 
otwiera jednak ex natura okazj~ do patologii w sterowaniu czy raczej u nas admi
nistrowaniu nauk'!. Zdawae tez naleiy sobie spraw~, ze w biurokracji awansuje si~ 
zwykle za dzialalnosc, a nie za wyniki. Najlepszym dowodem Sq liczne reorgani
zacje, restrukturyzacje ministerstw, komitetow oraz innych instytucji, ktore nic nie 
poprawiajq, a tylko zamieniajq. 

PRACE POZOROWANE 

Naleiy jednak umiec odroznic naukowca od jego imitacji. A to zalezy rowniei 
od tego, kto dokonuje oceny. Podobnie jak wynik oceny, kto jest mqdry, a kto nie 
zalezy od kwalifikacji oceniaj,!cego. Imitacja naukowca wciqgni~ta w proces utraty 
zdolnosci tworzenia naukowych wartosci bardlO szybko natomiast zdobywa 
wiedz~, "jak grae" na naukowym rynku. Zdobywana zr~czno§c gry skutecznie 
zast~puje ewentualnie posiadan,! uprzednio umiektnosc tworzenia. To nast~pny 
mechanizm kompensacyjny. Gra zast~puje prac~ tworcz'!. 

Umieicrtnose gry rna jednak i "pozytywny" aspekt, bowiem wi'!;ze sicr z umiejcrt
nosci,! zdobywania pieni~dzy niezaleinie od wartosci pomyslu pracy badawczej. Ta 
umiej~tnosc, to w krajach biednych wielki talent gwarantuj,!cy "naukowy sukces" 
w pracach odtworczych w stosunku do swiatowych pierwowlOrow. Sukces 
w wyposaieniu swojej jednostki i uposaieniu wspolpracownikow automatycznie 
w koncowym efekcie daje "sukces naukowy" zwlaszcza, ie "imitowanie czynnosci 
naukowych jest dIa profesora po pi~cdziesi'!tce iadn,! sztukq" (prof M. Grabowskif. 
Tak wi~c pozorowana dzialalnosc naukowa i pozoma nauka nie wynika tylko 
z biedy. Jakie cz~sto "oryginalnosC" pracy bywa lepiej lub gorzej zamaskowanym, 
ale nie wykrytym czy tei tylko nie ujawnionym plagiatem. 

Pozorowana demokracja, pozorowana niepodleglosc, pozorowane sukcesy 
ekonomiczne, socjalne stwarzaly mechanizmy i klimat dla powstawania 
pozorowanych prac naukowych. Niewiele osob chcialo ten fakt dostrzegac. Ktos 

7 M. Grabowski, Nauka lepsza, gorsza, czy byle jaka? [w:] Lepsze w nauce, 
Fuuua, Wroclaw 2000, s. 9. 



powiedzial, ie prawda nie uczynila tyle dobrego, ile zlego sprawily jej pozory. 
Poniewai mamy wi~cej wynikow nii odkrytych wartosci, problem pozorowanych 
prac naukowych i naukowych banalow nie jest ani banalny, ani pozorny. To, jak 
mawial Stefan Kisielewski, nie jest wyrazem kryzysu (w nauce), ale rezultatem, 
bowiem sukcesem bywa zdobycie grantu, a nie wynik pracy naukowej, wobec mar
ginalizacji procesu oceny uzyskiwanych wynikow, jak wnikliwie oceni! to profesor 
Roman Galar8• 

Inny mechanizm odpadania od nauki jui nie tylko seniorow poszukujqcych r61 
kompensacyjnych wynika z prawidla, ie rzeczy pilne wypierajq rzeczy waine. Bo 
swiat si~ spieszy. Pozostaje brak czasu, ktorego w iaden sposob zaoszcz~dzic nie 
moina. Jednak w miar~ upiywu czasu, nawet w dzialalnosci administracyjnej ener
gia, zapal, inwencja zanikajq, a pojawia si~ na ich miejscu rutyna, pewnosc siebie, 
poczucie dostojetistwa. Osobowosc naukowa przeksztalca si~ w osobistosc decy
denckq. Pojawia si~ pewnosc swojej intelektualnej doskonalosci, nieomylnosci 
i wszechwiedzy na kaidy temat. Zarowno w nauce, jak j dzialalnosci organiza
cyjno-administracyjnej. Akurat to przekonanie tylko 0 wiasnej aktualnej perfekcji 
i intelektualnej doskonalosci bywa jednak zwykle bardzo czytelne. W dyskusji 
przybierajqcej charakter monologu, padajq bowiem wowczas przekrzykujqce argu-
menty w stylu; " .... eee .... tam .... ha, ... ha" a czasami dla wzmocnienia wartosci 
argumentu, " .. .iii .... tam". Sq to znamiona myslowej nieproduktywnosci, a wi~c 
i intelektualnej starosci, kompensowane stwarzaniem pozorow myslowej domi
nacji. Stanowiq one tei dow6d nieumiej~tnosci lub braku ch~ci doszukiwania si~ 
mysli nawet w najprostszej wypowiedzi. A taka zdolnosc jest przeciei cechq gl~bo
kich umyslow. 

Nasza konstrukcja myslowa niezaleinie od wieku, ale w sposob szczeg6lny 
w wieku starszym powoduje, ie cechuje jq wi~ksza sklonnosc do oceniania wszyst
kiego na podstawie wlasnego doswiadczenia i wiedzy, oraz utartych sqd6w, nii na 
podstawie najnowszych metod badawczych. Dlatego rezerwa w przyjmowaniu 
tych "nowosci" przez starszych wynika z faktu, ie oceniane Sq one w swietle 
wlasnej wiedzy i doswiadczenia. Przeciei my wszyscy umiemy i wiemy tylko to 
czego sami iesmy si~ nauczyli. Tak wi~c mysl nasza jednak nieustannie ucieka do tylu. 

Wielka tworczosc i prawdziwy post~p wynika z wyrugowania rutyny, 
zwlaszcza rutynowego sposobu my§lenia i nawyk6w. Jest to jednak rowniei wiel
ki psychologiczny i intelektualny wysilek. Nieobciqiony umysl latwiej odkrywa 
nowe fakty, prawa i konstruuje nowe hipotezy badawcze. ezy osoby stare Sq w 
stanie zawsze i w pelni wyplenic rutyn~ z toku swego rozumowania? Mlodzi 
w rutynt; natomiast nie zd'liyli jeszcze wpaSc. 

8 R. Galar, Nauka-sir;gac wzwyi czy w dal? [w:] Lepsze w nauce, Funna, 
Wrodaw 2000, s. 50. 



Mt\DROSC SENIOR6w 

Dla poprzednich pokolen mqdrose seniorow byia oczywistq wartosciq, a oni 
sami cZl(sto jedynym irodlem mqdrosci, wiedzy i moralnych wartosci. Obecnie w 
miarl( przyspieszonego rozwoju nauki, mqdrose ta okazuje si~ coraz bardziej 
"zleiala" i anachroniczna, coraz mniej cenna, a w najlepszym przypadku 
"wysluiona". Starose przestaje bye wyrazem kompetencji. Stale wzrastajqce tempo 
post~pu naukowego powoduje, ie starose szybko przestaje bye - jak to byio 
dawniej - skarbniq aktualnej wiedzy i mqdrosci. Najdluiej uznawane bywa 
doswiadczenie (zwlaszcza w medycynie). Powstaje pytanie, czy i jak w tych 
warunkach moina utrzymac prestii seniora jako !idera, jako kopalni wiedzy, 
dos~adczenia w konkurencji chociaiby z internetem, z ktorego wielu seniorow 
korzystae po prostu nie umie. WspokzeSnie nic tak szybko sil( nie starzeje, jak 
wiedza, zwlaszcza oparta na badaniach podktych bez ryzyka bll(dnej hipotezy. 
W tej sytuacji bezwzgl~dnq wartose posiada mys!. Totei seniorzy powinni bye 
skarbniq nie wiedzy, lecz mysli. Nowe mys!i, a nawet nowsze mysli i nowsze kon
cepcje moina jednak znaleie rowniei w internecie. 

Naukowcy tworzqc nowe koncepcje korzystajq z nowej aparatury, nowych 
"przetwornikow", do wykrywania nowych faktow. Mysll(, ie w pierwszym etapie, 
co najmniej w wielu dziedzinach, seniorzy nie nadqiajq za postl(pem i wdraianiem 
nowoczesnej aparatury jako podstawy do wprowadzenia nowej metodyki badaw
czej w swojej specjalnosci, a dopiero poiniej traq merytoryczny kontakt, a w 
koncu i ztozumienie samego problemu badawczego. Niech najprostszym przykladem 
bl(dzie umiektnosc korzystania z komputera nie tylko jako maszyny do pisania. Po pros
tu tracq umiejl(tnosc wykorzystywania nowych szybko rozwijajqcych sil( technologii. 

Wszystkim zaleiy na tym, aby nie tylko hamowae, ale i ukrywae zarowno fizy
czne, jak i psychologiczne oraz intelektualne cechy wieku - starosci. Kobietom 
bardzo zaleiy na ukryciu cielesnych cech starosci. Temu sluiq maski, maseczki, 
szminki, chirurgia kosmetyczna. Pracownikom naukowym natomiast zaleiy na 
zamaskowaniu i fizycznych, i intelektualnych objaw6w starosci i niewydolnosci, 
poniewai koliduje to z opiniq 0 ich przydatnosci, poiytecznosci, wydajnosci, pro
duktywnosci, a przez to i z osobistym poczuciem wlasnego znaczenia. 

Aczkolwiek zmniejszaj'lca sil( sprawnose fizyczna i intelektualna nie musz'l 
przebiegac r6wnolegle, to jednak skrzl(tnie maskuje sil( je razem. Organizm 
czlowieka jest tak zbudowany, ie te fizjologiczne funkcje organizmu warunkujq 
tworzenie i realizack celow pozabiologicznych, chociaiby myslenia i wszystkich 
tego pochodnych. Zmiany miaidiycowe w tl(tnicach mozgowych i szyjnych 
warunkujq sprawnosc procesow intelektualnych. Starosc wiqie sil( z chorobowymi 
przypadlosciami, a przeciei jui nawet bol zl(ba wystarcza, by bye niezdolnym do 
logicznego myslowego wysilku. 



J ak ciato, tak i rozum podlegajq prawom starosci, stwierdza Arystoteles 
w Polityce. Rola starcow jego zdaniem powinna ograniczae si~ do funkcji 
religijnych. 

Masochistyczne wobec siebie, ale i (semi)retoryezne pytania. Dla kogo pracuje 
ezas? A wi~e komu. bije dzwon? Odpowiedz na to pytanie jest w zasadzie 
odpowiedziq na problem postawiony przez organizatorow. Ale wqtpliwosci i pytail 
jest wi~cej. ezy senior jest w stanie przyjqe rol~ tworezego inicjatora i uezestnika 
pracy naukowej, czy tei powinien ograniczae si~ "tylko" do roli doradcy? A jdE 
tak, to czy w tej roli jest on rzeczywiscie niezb~dny? ezy zatrudnienie wczesnego 
emeryta to wspokzesnie tylko akcja socjalno-charytatywna? ezy tei jest si~ rzeczy
wiscie niezastqpionym? 

WI~ZI MI~DZYPOKOLENIOWE W NAUCE 

Jakie Sq wspokzesne nowe horyzonty dlaludzi nauki w podeszlym wieku? ezy 
da si~ pogodzie sprzeczne dzis wartosei dawnych i wspokzesnych czasow? Swiat 
dawnych wartosci zostal przeciei jui zamkni~ty. Tamtego swiata jui nie rna. Jak si~ 
wi~e odnaleze i zachowae na wolnym rynku. Wywalczylismy przeciei wolny rynek 
idei, zachowail, moralnosci, wartosci, priorytetow. Trzeba bye swiadomym, ie na 
placu wolnego globalnego rowniei naukowego rynku zwyci~ia jednak zawsze 
egocentrycznie pojmowany zysk. eo najmniej w postaci chwaly. Za niq przy
chodzq i pieniqdze. Okazuje si~ rowniei, ie najmqdrzejszymi Sq ci, ktorzy umiejq 
zdobywae i majq pieniqdze. 

Okazuje si~ tei, ie zgodne z prawami wolnego rynku, rowniei w dzialalnosci 
naukowej "ja wcale nie chc~ bye lepszy od ciebie, ale zrobi~ wszystko, bys byl 
gorszy ode mnie". Niektorzy w ramach wolnego rynku i wolnej amerykanki, jakos 
dziwnie skojarzonej ezasami z feudalnymi stosunkamj panujqcymi w jednostee 
bardzo dobrze sprzedajq zarowno swoje, jak i cudze osiqgni~cia, wiedzqc, jak 
i gdzie si~ je najlepiej sprzedaje. Ale ezy w ten sposob tworzq oni nowe naukowe 
wartosci, nowe jakosci? ezy mysl zawarta w lacinskiej sentencji faeci quod potui, 
faciunt melior a potentes jest zgodna z wlasnym stanowiskiem, post~powaniem, 
(zrobilem co moglem, niech przyjdq inni i robiq to lepiej)? 

ezy pejoratywny obraz zwlaszcza naukowej starosci nie polega jednak na tym, 
ie przede wszystkim traci si~ wszystkie wypracowane przez lata zludzenia, 
odnoszqce si~ do wlasnyeh osiqgni~e naukowych ocenianyeh z perspektywy czasu, 
wlasnej misji w spoleczenstwie i naukowej spolecznosci, oraz zludzenia, ie 
iyciowe poswi~cenie i wysilek zostanq docenione, a nie zdewaluowane, 
zdeprecjonowane? ezy to, czego dokonalembylo dzialalnosciq tworczq, czytylko 
odtworczq? 



ezy za bezwarunkowe moina uznac i,!danie, oczekiwanie, aby mloda gene
racja wzorem swoich (niekt6rych) nauczycieli poswi<;cila silt bez reszty nauce tylko 
ella moiliwosci osobistej iyciowej satysfakcji z dokonanych osi,!:gni<;C? Satysfakcja 
jest niew'!tpliwie niezwylde wainym w ocenie wartosci iycia kryterium, ale za 
satysfakcj<; nie moina sobie nic kupie - nie moina nawet zapewnie wyksztalcenia 
swoim dzieciom na konkurencyjnym poziomie. 

Jest rzecz'! oczywist'l, ie kaide nast<;pne pokolenie musi dysponowae wi<;ksz,! 
wiedz,!: od poprzedniego. W przeciwnym wypadku nadal bysmy iyli w jaskiniach, 
ale, jak m6wi Leszek Kolakowski, gdybysmy jednak tradycji nie chronili to do jas
kin bysmy wr6cili. Pomimo, ie jesteSmy swiadkami, jak w iyciu spolecznym rodzi
na przestaje bye swi<;tosci,!:, to jednak w iyciu naukowym naleiy piel<;gnowae 
i promowae poczucie mi<tdzypokoleniowej wi<;zi. W takim ukladzie korzysci 
odnios,! i starzy, i mlodzi, ale przede wszystkim nauka. Problem wsp6lnoty i wspol
pracy mi<tdzypokoleniowej w rodzinie naukowej jest wyrazem poziomu kultury 
danego naukowego srodowiska. KoniecZll,!: jednak staje silt umiej<ttnose wykorzys
tania przeszlosci, by nie popelniae tych samych bl<td6w, ale r6wniei i proces 
uniezaleiniania si<t od niej, bowiem w cieniuwielkich drzew, mlode zwykle 
karlowaciej,!:. 

Najbardziej tworcze lata mlodego pracownika nauki mog,! jednak zostae 
niewykorzystane, a wi<tc zmarnowane, gdy pozostawiony sam sobie b<tdzie 
nieskutecznie, bo samodzielnie poszukiwal naukowych drog i rozwi,!:zarl. Udzial 
doswiadczonego seniora moie temu skutecznie zapobiec. Do mlodosci moina 
skierowae apel 0 stworzenie odpowiedniego klimatu, w ktorym nie b<;d,!: depre
cjonowane wysilki i osi,!gni<tcia niegdys tworz'!ce post<tP, a w biei,!:cej chwili trak
towane jako "starocie" czy tei jako "relikty" dawnej naukowej swietnosci. Pol,!:
czenie bowiem swieiosci i oryginalnosci mlodego umyslu z nagromadzon,!: wiedz,! 
i doswiadczeniem dojrzalego naukowca moie bye warunkiem sukcesu. 

CZYSTOSC NAUKI I MECHANIZMY JEJ PROMOCJI 

Seniorzy pod iadnym pozorem nie mog,!: przyczynie si<t do zachwiania wiary 
mlodzieiy w czystose nauki i mechanizmow jej promocji. Wyrabiae natomiast 
naleiy wsrod mlodych pracownikow nauki rzetelny do niej stosunek. Uwag<t t<t 
opieram na obserwacji wlasnej. Przed laty jako mlody, bezposrednio po studiach 
lekarz przeiylem wielki wstrz'!s. Wierzylem, ie kaide slowo nauki i naukowca jest 
w swej prawdzie §wi<;te. Uczestniczylem w bardzo powainym posiedzeniu oma
wiaj,!:cym zastosowanie naukiPawlowa w medycynie klinicznej. Starannie 
notowalem wypowiadane slowa. Po posiedzeniu zawiadomiono gl6wnego refe
renta, ie chora, b<;d,!:ca ion,! jakiegos 6wczesnego bardzo wysokiego VIPa, nagle 
zaslabla. Dyskusja przy 16iku chorej na: temat przyczyn zapaSci byla bardzo ner-



wowa. Jeden z asystentow w koncu zwrocil si~ do ordynatora mowi'lc: "tok 
rozumowania pana profesora jednak wcale nie przebiega torami Pawlowowski
mi". Ten zas, wnatychmiastowej replice, zdenerwowanym tonem i podniesionym 
glosem powiedzial: ,y/ nosie mam pana i panskiego Pawlowa". Wymienil on 
wprawdzie inn'l cz~sc ciala, ale mimo to ja sam rowniei 0 malo nie dostalem 
zapaSci. Zawalil mi si~ ideal swiata nauki. Stracilem wiar~ w bezwzgl~dn'l czystosc 
nauki, mechanizmow jej rozwoju i uczciwosc tzw. naukowcow. Z iyciowej jui 
obserwacji wiem, ie takie stanowisko, choc nie jest stanowiskiem powszechnym, 
to jednak nie jest tei wyi'ltkowym, poniewai prowadzi zwykle do iyciowego 
"sukcesu". Tym bardziej stanowi to dla mnie oczywisty dow6d, ie wsr6d przekazy
wanych mlodzieiy wartosci naczelne miejsce zawsze powinna zajmowac prawda. 
Nie tylko naukowa. 

Jest rowniei rzecz'l oczywist'l, ie opracowanie hipotezy naukowej jest 
najwainiejszym, najbardziej tw6rczym, ale i najbardziej odpowiedzialnym pro
duktem myslowym badacza. Tupotencjalne moiliwosci tworcze seniorow maj'l 
wyj'ltkowe znaczenie i wyj'ltkow'l wartosc, jesli reprezentuj'l now'l, oryginaln'l 
mysl badawcz'l. Chodzi tei nie tylko 0 przekazywanie doswiadczenia i wiedzy, ale 
o przekazywanie wzorcow i postaw wobec nauki, wobec drugiego czlowieka. 
wobec swego srodowiska i calego spoleczenstwa. Chodzi nie tylko 0 przekazy
wanie doswiadczenia i wiedzy, ale sposobow jej zdobywania. Chodzi 0 przekazanie 
swojej struktury myslowej i postawy moralnej. Ksztaltowanie sposobu myslenia, to 
z pewnosci'l najwainiejsze zadanie. Einstein powiedzial kiedys: "Chc~ wiedziec, co 
myslal Pan Bog stwarzaj'lc swiat. Reszta to szczegoly". Najcenniejsza jest wi~c 
wartosc mysli. Mysl to najwainiejszy i najcenniejszy produkt ludzkiej egzystencji. 
Trzeba jednak do tego wszystkiego umiee docenie i zdzieriye sukces, nie tylko 
wiasny, ale takie swoich wspolpracownikow czy nawet przyjaciol. 

Dzialalnosc naukowa w XIX wieku byla wyrazem wy1'lcznie osobistej intelek
tualnej potrzeby i pasji uczonego. Postae uczonego widziana byla jako postac szla
chetnego dziwaka. Dzialalnosc naukowa w XX wieku stata si~ natomiast zawo
demo Dzi§ dobry naukowiec, to rowniei dobry menadier. Wchodz'l tu wi~c w gr~ 
zupelnie inne motywacje, a wi~c i inne metody, jak i inne etyczne zasady dzialania. 
Inny jest wi~c dawniej i dzis stosunek naukowej mlodzieiy do seniorow i seniorow 
do naukowej mlodzieiy. 

SAPEREAUDE 

Gdyby Kolumb pod naciskiem zalogi zawrocil z drogi nikt oczywiScie by za to 
jego nie pot~pil, ale tei i nikt 0 nim by nie slyszal. W zupelnie innym wymiarze, 
ale patrz'lc a posteriori ja sam wielokrotnie zawracalem. 

Przed laty pracuj'lc w Anglii na kardiochirurgii, zatrwoiony bylem wysok'l 



operacyjn'1 smiertelnosci'1 tej smiertelnej choroby jak'1 wowczas byla niewydolnose 
zastawki aortalnej. Pomyslalem sobie wowczas, czy nie mozna by tak wszye do 
serca takiej zastawki, jaka jest w pompce do pilki, z kulk'1 zapobiegaj'1C'1 cofaniu 
si" krwi do serca po kazdym skurczu. Po kilku dniach rozwaZan zrezygnowalem 
jednak z tej wlasnej koncepcji. W pol roku poiniej Starr zastosowal tak'1 wlaSnie 
zastawky u chorych. Pomijam to, ze stal si" i bogaty i slawny. Pomijam to, ze nie 
mialbym technologicznych mozliwosei wyprodukowania takiej zastawki. Ale ja 
zrezygnowalem z pomyslu! Nie docenilem wartosci wlasnej mysli! Nie mialem 
odwagi bye m'1drym, a juz starozytni rzymianie mowili: sapere aude - osmiel siy 
bye m'1drym! Przekonany jestem, ze ten brak odwagi w prawidlowej ocenie 
wartosei wlasnej mysli cechuje wielu ludzi nauki w Polsce i ze przytoczyliby wiele 
podobnych przykladow. Ja sam moglbym zilustrowae ten problem kilkoma dal
szymi przykladami. Mysly, ze ten rodzaj zachowania jest produktem systemu 
wychowawczego, wynikaj'1cego z obawy, ze ktos mlodszy moze mnie w swoich 
naukowych koncepcjach przescign'1e. 

Mialem szcz~seie bye uczniem kilku wielkich osobowosci. System ksztakenia 
mega angielskiego nauczyciela polegal na uczeniu i wpajaniu poczueia i godnosei, 
i wartosci wlasnej. JeSli mimo tego w Anglii nie docenilem wartosei mega 
wlasnego przytoczonego prostego pomyslu, to zapewne dlatego, ze moja mental
nose byla juz uksztaltowana i ze znalazlem si~ tam juz jako "za stary", a kazdy rna 
do wykorzystania tylko seisle okre§lon'1, przeznaczon'1 dla niego przestrzen i czas. 
Moral z tego osobistego doswiadczenia jest oczywisty. Do naczelnych zadan wobec 
mlodszego pokolenia calego systemu edukacji, w tym zwlaszcza seniorow nalezy 
pomoc w samorealizacji poprzez wpajanie przekonania 0 wartosei wlasnych mysli 
i osobowosci. Wraz z biegl'1 znajomosci'1 j~zyka angielskiego tylko w ten sposob 
pozb~dziemy si~ kompleksow w ocenie i prezentacji wlasnego myslowego dorob
ku na swiatowym naukowym forum. 

STAROSC TO EPOKA ZNIW 

Starose to epoka zniw. Pomimo, ze dobrze zaorane, dobrze zasiane, to jednak 
zbiory zalez'1 od klimatu. Klimatu politycznego, ekonomicznego, moralnego, spry
tu i innych tak zwanych okolicznosei. PoniewaZ starose to epoka zniw, to wlaSnie 
juz w tym okresie zaczyna si" okres konsumpcji, a konczy czas naukowej produkcji. 

Pami"tam, ze kiedy bylem w przedszkolu bylo mi bardzo dobrze. Skonczyl si" 
jednak dla mnie i ten czas. Skonczyly si" rowniez i inne okresy zyeia. Ani do przed
szkola, ani do przeszlych okresow zyeia powrotow juz nie rna. Starose to okres, 
w ktorym zmuszonym si~ jest przerwae, zmienie dotychczasowy styl i tryb zyeia, 
ze swiadomosei'1 stopniowej utraty zdolnosei adaptacyjnych. "Nie rna nic stalego 
poza zmiennosei'1" (Heraklit 450 p.n.e.). ' .. 



Niekt6rzy seniorzy mog,! jui nie miee plan6w. Inni mai'! ieh jednak bardzo 
duzo, ale za to malo ezasu. Musz'! silt spieszye. Kiedy m6wiono Diogenesowi: 
"odpoeznij, stary jestes", ten odpowiadal: "gdybym byl zawodnikiem, to ezy 
zbliiaj,!e si~ do mety mialbym zwolnic, ezy tez przyspieszyC?,,9. Pomimo to mamy 
przeeiez tak wiele niedokonezonyeh symfonii, w tym r6wniei naukowyeh. 
Przekazanie mysli i dyrygenekiej batuty w praey naukowej stwarza nadzwyezajn,! 
szanstt, ie znamienity koniee wienczye b~dzie dzielo. Seniorzy zdaj,! sobie jednak 
w pelni spraw~, ze autorstwo ieh koneepeji tych niedokonezonyeh naukowyeh 
symfonii moze zostae z cal,! premedytaej,! wywabione, a niekiedy "subtelnie" zlizane. 

Z kolei senior, kt6ry tylko z,!da, a nie nie daje, nie jest seniorem odpowiedzial
nym. Przed laty, podezas uroezystego obiadu, siedz,!e obok bardzo aktywnego 
uprzednio seniora - ehirurga, trochtt zdawkowo spytalem: "Panie profesorze, ezy 
ma pan mozliwose samorealizaeji po przejseiu na emeryturf? "Tadziu" - odpo
wiedzial Profesor "ja od nich nie nie ehe~, a oni mi daj,! wi~eej niz ja mogf. 

ODCZUWAC SENS SWEGO ISTNIENIA 

Tak wi~c starose to nie tylko nowa jakosc iycia, ale i nowa wartose czasu, leez 
niezaleznie od wieku ludzie zawsze powinni odczuwae sens swego istnienia. 

Wbrew pozorom, na praeownikaeh nauki w podeszlym wieku ci¥,! niezwykle 
obowi'iZki. Postae uezonego odbierana jest w dwoeh aspektach, poznawezym i etycz
nym. Dlatego tei, przy zapewnieniu osobistej godnosei (iycia i pracy) praeownikowi 
nauki "w podeszlym wieku", jego misja polega na: inspiraeji, motywaeji, kontem
placji i ksztaltowaniu postaw moraInyeh. Inspirowae mlodyeh do rzueania pytan 
i wyzwan naturze. Przykladem wlasnego iyeia (verba docent exempla trahunt) moty
wowae mlodyeh do chttci poswieeenia sitt nauee tak, aby stala sitt ona pasj,! ich zycia 
i aby w niej znalezli satysfakcj~ ze spelnienia swego iyciowego poslannietwa. 
Przykladem wlasnego zyeia motywowae i ukazywac ciekawose gl~bi oraz sens w od
krywaniu tajemnic natury, a przez to dostrzegae wartose, radose i pittkno r6wniez 
wlasnego, poswittconego nauce iycia. Kontemplowae i przekazywae swe przemysle
nia i doswiadczenie naukowe i moraIne mlodym pracownikom nauki i wprowadzie 
ich do tej grupy spoleeznej, kt6ra reprezentuje ksztaltowane w swietle prawdy i mysli 
surnienie, tak aieby stali si~ przewodnikami w spoleczenstwie. 

Wielkim marnotrawstwem byloby zaprzepaszezenie potencjalu myslowego, 
doswiadezenia i moiliwosci tw6rczyeh pracownik6w naukowych w podeszlym 
wieku. Dlatego najbardziej racjonalnym rozwi,!zaniem jest stworzenie im warun
k6w samorealizaeji, bez administraeyjnego wyrzueania ieh poza nawias iyeia 
naukowego, kt6remu poswittcili swe zycie. Natomiast osoby, kt6re wyezerpaly juz 

9 Georges Minois, Historia starosci, dum. K. Marczewska. Wydawnictwo Mara
but, Warszawa 1995. 



swe zdolnose tworeze danyeh im moiliwosei z pewnosci<! nie wykorzystaj<!. 
Stanowisko takie z pewnosci'l byloby w znamiennym stopniu cost effective. 

DARZYCIA 

Trudna jest akeeptaeja starosci. A to, jak si~ na starose zareaguje zaleiy od per
spektywy, z jakiej si~ ten okres iyeia oeenia. W zaleinosci od wlasnyeh horyzon
tow starose to wrota do WieeZllOsci lub nieosci. Wszysey bardzo nieeh~tnie akeep
tuj'l starose, ale jednak ehq do niej doiye. 

Dlatego starose jest jednak ze wszeeh miar Darem. Jestwielkim Darem Zycia. 
Naleiy ten Dar nieustannie na nowo odkrywae, bo iyeie we wszystkich swoieh 
etapaeh, a zwlaszeza na poez'ltku i na koneu, jest tajemniq szezegoln'l. "Pi~knie 
jest sluiye do konea sprawie Krolestwa Boiego" powiedzial Ojciee Swi~ty w swym 
liscie "Do moieh braei i siostr w podeszlym wieku". Wypowiedz ta zawiera row
niei mysl: "Pi~knie jest sluiye do konea sprawie Nauki". Celem nauki zaS nie jest 
sarna obserwaeja swiata, ale jego polepszanie, a w tym naukow'l starose moina by 
ubarwie zlocistym kolorem opadaj'leyeh lisci. 



Marek Zi6lkowski 

Starosc i mlodosc w nauce (polskiej) 

WST~P 

Wystllpienie swoje poswi~cic chcialbym - zgodnie z listem zapraszaj'!cym i wsp61-
nymi ustaleniami - nie uwarunkowaniom "biologiczno-psychologiczno-indywi
dualnym" wplywaj,!cym na tw6rczosc naukow,! senior6w i junior6w w nauce, ale 
uwarunkowaniom instytucjonalno-spolecznym. Podejmuj~ zatem mi~dzy innymi 
i pytanie zawarte w liscie zapraszaj'!cym: "jak instytucje ksztaltuj,!ce iycie naukowe 
mog,! wspierac mlodosc i starosc, aby efektywnie zapobiegac ich wykolejaniu si~, 
jak dzialac, aby i jedna jak i druga osi~aly optimum swoich tw6rczych potencja16w". 

Zgodnie z przyj~t'! jui na corocznych spotkaniach konwencj,! nie chcialbym 
przedstawiac specjalistycznego socjologicznego referatu, a jedynie wykorzystac 
pewne elementy wiedzy socjologicznej i pol,!czyc je z efektami codziennej "uczest
nicz,!cej obserwacji" oraz refleksji nad tym, co dzieje sic;: w iyciu naukowym; 
obserwacji oraz refleksji, kt6rej dokonuj,! przeciei nieustannie wszyscy tu zebrani. 
Zgodnie wreszcie z sugerowanym tytulem calego naszego spotkania bardziej 
chodzi mi 0 specyfik~ polsk,! nii 0 sytuacj~ w calej nauce, aczkolwiek to, co dzieje 
si~ w Polsce najlatwiej ujmowac jest w odniesieniu oraz na de tendencji og61-
noswiatowych. 

Chc~ jednak zacz'!c od teorii, przedstawiaj'!c dwa opozycyjne sposoby 
patrzenia na rozw6j wiedzy naukowej, kt6re traktuje;: tu jako przerysowane prze
ciwstawne typy idealne. Spos6b pierwszy, przyjmowany zwlaszcza w "tradycyjnej" 
filozofii nauki, rna cz~sciowo opisowy oraz wyjasniaj,!cy, ale cz~sciowo takie nor
matywny, troch~ idealistyczny, miejscami wr~cz hagiograficzny charakter. Chodzi 
tu 0 rozw6j Nauki przez duie N, rozumianej jako d'lienie do prawdy 0 rzeczy
wistosci; d'lienie realizuj,!ce si~ poprzez czyst,! i doskonal,! konkurencj~ idei 
w obr~bie wsp6lnoty uczonych. Twierdzenia naukowe przyjmowane S,! zgodnie 
z regulami obowi¥uj,!cymi w danej dyscyplinie naukowej. W dziedzinie nauk 
empirycznych, powiedzmy, zgodnie z Popperowskim modelem rozwoju wiedzy, 
b~d,! to twierdzenia potencjalnie falsyfikowalne (a wi~c daj,!ce si~ jakos skonfron
towac z rzeczywistosci,!), ale jeszcze niesfalsyfikowane. Twierdzenia te zawsze 
przyjmuje si~ tymczasowo oraz czyni si~ wszelkie wysilki, aby je sfalsyfikowac. Ten 
spos6b widzenia akceptuje takie Thomas Kuhn, dla kt6rego rewolucja naukowa 



pojawia sicr zwykle wtedy, gdy dotychczasowy paradygmat "nauki normalnej" 
zaczyna wyczerpywac swoje moiliwosci wyjasniania swiata, czy Robert Merton 
opisuj~cy skladniki etosu nauki (uniwersalizm, wsp6lna wlasnosc d6br, bezintere
sownosc, zorganizowany sceptycyzm). W innym nieco ujcrciu Jurgena Habermasa, 
rozw6j nauki winien dokonywac si~ poprzez dialog rownoprawnych partner6w 
w sytuacji niezakloconej komunikacji, gdzie liczy sicr waga merytorycznych 
dowodow czy argumentow oraz ich odniesienie do rzeczywistosci, a kaidy 
z uczestnik6w niezaleinie od swojej pozycji bierze r6wnoprawny udzial w tym dialogu. 

Spos6b drugi, przyjmowany zwlaszcza w czcrsci socjologii, rna takie walory 
opisowo-wyjasniaj~ce, ale jest znacznie radykalniejszy, realistyczno-cyniczny, 
walcz~cy z bqzownictwem i miejscami wr~cz obrazoburczy. Reprezentuj~ go nie
kt6re koncepcje etnometodologiczne oraz w szczeg6lnosci koncepcja Pierre'a 
Bourdieu. Etnometodologowie reprezentuj~ radykalizm epistemologiczny staraj~c 
si~ wykazae, ie nawet w dziedzinie nauk przyrodniczych, takich jak astronomia 
czy biochemia, badacze nie tyle odkrywaj~ obiektywne fakty, ile wytwarzaj~ pewne 
sytuacyjnie i spolecznie uwarunkowane opisy. Bourdieu natomiast prezentuje 
swoisty "radykalizm socjologiczny". Wedlug niego " ... dziedzina naukowa jest 
polem (to znaczy przestrzeni~ gry) walki konkurencyjnej, ktora nastawiona jest na 
szczegolnq stawk~ - monopol autorytetu naukowego, definiowanego rowno
czesnie i jako umiejcrtnose techniczna, i jako wladza spoleczna lub - jesli kto woli 
- monopol kompetencji naukowej rozumianej jako zdolnosc mowienia 
i dzialania w spos6b uprawomocniony (to znaczy w sposob autorytatywny 
i z autorytetem) w nauce, kt6ra jest spolecznie przypisana okreSlonemu aktorowi" 
[Bourdieu: 1984: 87]. Uczestnicy gry walczq wi~c 0 swojq pozycjcr spolecznq 
w autonomicznym polu iycia spolecznego jakim jest nauka za pomocq przyj~tych 
w tym polu srodkow, co rna dac takie odpowiedniq pozycjcr w spoleczenstwie. 

Musz~ wyznac, ie sam mam nieco schizofreniczny stosunek do zarysowanej 
opozycji. Podoba mi si~ bowiem i jeden, i drugi punkt widzenia. Sklonny jestem 
zresztq przyjqc rozwiqzanie posrednie, zakladajqc, ie nowa idea zaczyna bye 
uznana w srodowisku naukowym nie tylko dzi~ki swej immanentnej zawartosci, 
ale rowniei dzicrki pozycji spolecznej, rozmaitym zabiegom i moiliwosciom komu
nikacyjnym jej propagatora. 

Kwestia, kt6ry z tych czynnikow jest wainiejszy przedstawia si~ zresztq od
miennie w roinych dyscyplinach nauki. W matematyce czy fizyce dominuje ten 
pierwszy, w naukach spolecznych natomiast i w humanistyce na znaczeniu zysku
je ten drugi (a w niekt6rych sytuacjach, naleiqcych jui w Polsce miejmy nadziej~ 
do przeszlosci, zyskuje on nawet znaczenie dominujqce). Jest to jeden z element6w 
skladajqcy sicr na specyfikcr poszczeg6lnych dyscyplin. .. 

Rozpatrujqc moiliwosci uzyskiwania osi~gni~c naukowych przez r6ine kate
gorie uczonych skorzystac moina takie z innego klasycznego odroinienia. Z jed
nej strony chodzi to, jakie s~ warunki dochodzenia do nowych odkryc oraz 



idei naukowych (bylby to nie indywidualno-psychologiczny, ale instytucjonalno
-spoleczny "kontekst odkrycia"). Z drugiej zaS, istotne jest to dlatego, ie ta wlaSnie 
idea si~ rozpowszechnila i zostala uznana w srodowisku naukowym jako 
obowiqzujqca. Bylby to "kontekst rozpowszechnienia i uprawomocnienia" - b~dqcy 
usocjologicznionym wariantem klasycznego "kontekstu uzasadnienia". 

I jeszcze jedna - podkreslana zwlaszcza przez Bourdieu - idea wydaje si~ przy
datna dla naszej dyskusji. 0 moiliwosciach, dokonaniach i spolecznej karierze 
poszczegolnych kategorii uczonych deeydujq dwie kwestie. Po pierwsze, miejsee 
nauki w spoleezenstwie w ogole, jaki wzor kariery, jakie doehody, jaki prestii oferu
je ona jako calose, w porownaniu z innymi dziedzinami iycia spolecznego. Po dru
gie, jakie meehanizmy ustalania pozycji i prestiiu dzialajq wewnqtrz wyodr~b
nionego pola nauki, w jej poszczegolnych dyseyplinaeh, srodowiskaeh ezy nawet 
pojedynczych instytuejach. A poszczegolne instytucje mogq si~ mi~dzy sobq bar
dzo w tym wzgl~dzie roinie, rni~dzy innymi dzi~ki roinej pozycji naukowej 
Mistrza i takie tego, w jakim stopniu mistrzowie mogq i eheq popierae mlodyeh. 

STAROSC I MLODOSC W NAUCE 

Przedstawione poprzednio kategorie analizy zastosowae eheialbym do 
tytulowej problematyki. 

Nasuwajq si~ zatem od razu dwa wst~pne pytania. Pierwsze, jak "starosC" 
i "mlodose" dadzq si~ wykorzystae dla rozwoju Nauki przez duie N Gak ten ro
zwoj jest rozumiany w poszezegolnych dyscyplinaeh, a - jak wiadomo - rozumia
ny jest roinie}. Drugie, dzi~ki jakim meehanizmom starym i mlodym uczonym 
funkcjonujqcym w polu nauki udaje si~ cos osiqgnqe, zrobie indywidualna karier~, 
uzyskae uznanie, a ktore mechanizmy Sq im w tym wzgl~dzie przeszkodq. W dal
szyeh rozwaianiach odwolywae si~ b~d~ oezywiScie w mniejszym stopniu do per
spektywy normatywnej, a eh~tniej do soejologiezno-radykalnej perspektywy 
Pierre'a Bourdieu. Chodzi mi zatem 0 doehodzenie do odkrye naukowyeh, 0 ieh 
rozpowszeehnienie i uprawomoenienie, ale takie 0 iyciowq, spoleeznq karier~ 
poszezegolnyeh tworcow. 

Trudno jest w pelni precyzyjnie okreSlie granice starosci i mlodosci w nauce, Sq 
one bowiem w duiej mierze i umowne, i zindywidualizowane. Przyjmijmy, ie 
mamy trzy roine, pod interesujqcym nas wzgl~dem, kategorie badaczy: osoby 
"mlodo-wieczne", "srednio-wieezne" i "staro-wieczne". Za osoby mlodo-wieezne 
moina uznae badaezy do 35 roku iycia. Trudniejsze jest natomiast ustalenie dol
nej graniey staro-wiecznosci, wydaje si~, ie w roinyeh przypadkaeh jest to 60, 65 
bqdi 70 lat. 0 przynaleinosei do poszczegohlej kategorii nie decyduje oezywiscie 
po prostu kalendarz ezy biologia. Pojawia si~ wiele przypadkow i przykladow 
bardzo szczegolnych. Moina tei wskazae, ie olbrzymie znaczenie ma subiektywna 



postawa poszczeg6lnych uczonych. Jeden z socjolog6w amerykanskich Ralph 
Turner [1968: 98] wprowadza - jako jeden z element6w osobowosci - pokcie 
koncepcji siebie, rozumianej jako "niejasna, lecz iywo odczuwana idea, jaki jestem 
w najlepszych dla siebie momentach, do czego dqi~, co mog~ osi~gn~e, kiedy sy
tuacja dostarcza mi bodic6w do nieskr~powanego wysilku". Koncepcja siebie jest 
zatem uj~ciem siebie samego w kategoriach zdolnosci i potencjalu, a nie rzeczy
wistych dokonan. Turner wskazuje jednoczesnie, ie owa koncepcja siebie peini 
r6in<} funkcj~ w r6inych okresach iycia. Pocz<}tkowo jednak jest to koncepcja 
futurystyczna, okreslaj<p czego m6g1bym - w sprzyjaj<}cych okolicznosciach 
dokonae w przyszlosci. Potem, w miar~ uplywu lat, staje si~ to coraz bardziej 
refleksja nad straconytni szansami, nad tym, co m6glbym byl osi~gn<}e, ale cZego 
nie osi~gn~em, bo r6ine okolicznoSci mi na to nie pozwolily. W swietle tei koncepcji 
przyj~e moina, ie uczony tak dlugo jest mlody, jak dlugojego wlasna koncepcja 
siebie jest ci<}gle futurystyczna, przechodzi natomiast zdecydowanie do kategorii 
senior6w, gdy zaczyna rozpami~tywae to, czego dokonae nie dalrady. 

Niezaleinie od zaliczania poszczeg6lnych jednostek do poszczeg6lnych kate
gorii wiekowych w problemie mlodosci i starosci w nauce chodzi takie 0 ponad
jednostkow~ struktur~ demograficzn~ calej populacji uczonych, 0 wzory sto
sunk6w r6l pomi~dzy starymi mistrzami i mlodymi uczniami, 0 mechanizmy 
wsp61pracy i konkurencji, rekrutacji i awansu, zast~powania jednego pokolenia 
przez nast~pne. 

Przyjmuj~c powyisze ustalenia pozostal<} cz~se referatu przedstawie chcialbym 
w postaci kilku punkt6w. 

1. Dzialalnose poszczeg6lnych os6b funkcionuj~cych w "polu nauki" i wal
cz<}cych 0 swoje pozycje spoleczne w obr~bie tego pola obejmuje r6ine sfery. 
Upraszczaj~c nieco sytuaci~ powiedziee moina, ie na t~ dzialalnose skladai~ si~ 
nast~puj<}ce elementy: 

(1) dzialalnose "czystonaukowa" - mai~ca za zadanie rozszerzae pole istniej<}cej 
wiedzy, b~dz przynajmniej przeprowadzae takie badania, dzi~ki kt6rym nie traci 
si~ kontaktu ze "szpic<}" czy tei awangard~ (cutting edge) nauki swiatowej, nawet 
jtS!i samemu nie jest si~ w stanie odkrye czegos rzeczywiscie nowego. To ostatnie 
zjawisko wyst~puje i rna istotne pozytywne znaczenie zwlaszcza w naukach 
eksperymentalnych wymagaj~cych olbrzymich i coraz wi~kszych srodk6w, na 
kt6re stae obecnie tylko niekt6re panstwa; 

(2) merytoryczne kierowanie zespolami badawczymi i rozwojem uczni6w, 
ksztakenie kadry, tworzenie przeslanek do powstawania szk61 naukowych, wy
ksztalcanie nast~pc6w, tworzenie warunk6w do "reprodukcji rozszerzonej" 
spolecznosci uczonych; 

(3) dzialalnose organizacyjno-oceniaj'lca (dyrekcje, rady, komisje, recenzje, 
wydawnictwa) oraz dzialalnose organizacyjno-finansowa (fundusze, kontakty ze 
swiatem zewn~trznym i zr6dlami finansowania). Polski model kariery naukowej 



o wielu szczeblach tradycyjnie jui wymuszal i nadal wymusza dokonywanie 
ciqglych ocen mlodszych koleg6w idose czasochlonne przygotowywanie recenzji. 
Na te stare obowi¥ki naldadajq si~ ostatnio obowiqzki nowe, wynikajqee 
z rozwijajqcego si~ systemu podejmowania decyzji 0 srodkach na badania (granty); 

(4) dydaktyka akademieka; 
(5) dzialalnose zewnl(trzna zapewniajqea pozyek publieznq, polityeznq, towa

rzyskq oraz widocznose spolecznq, a zwlaszcza medialnq. Wystl(pujq tu dwa przy
padki: pierwszy, gdy dany uczony funkcjonuje w szerszym iyciu spoleeznym wlasnie 
jako znany i wybitny uczony, autorytet w swojej dziedzinie oraz drugi, gdy badacz 
i nauezyciel akademieki robi (cz~sciowo - ale oezywiscie nie tylko - dzi~ki swoim 
osiqgnil(ciom wpolu nauki) karierl( w innych dziedzinaeh iycia, w tym zwlaszeza 
w polityce, finansach, bankowosci, wymiarze sprawiedliwosci czy w mediaeh. 

W walce 0 pozyejl( i prestii w "polu nauki" liczq si~ wszystkie sfery i to cZl(sto 
gl6wnie raczej pozanaukowe sfery 3 i 5. Gdyby wziqe pod uwag~ wszystkie te ele
menty, to zdecydowanie w najIepszej sytuacji Sq osoby srednio-wieczne, na drugim 
miejseuznalazlyby si~ osoby staro-wieczne, a w najgorszej sytuacji Sq osoby 
najmlodsze. 

2. Juniorzy i seniorzy Sq natomiast w znacznie lepszej sytuacji, gdy bierze si~ 
pod uwag~ jedynie rzeczywistq prae~ naukowq prowadzqcq do nowych odkrye 
i idei (sfera 1). Osoby srednio-wieezne zbyt latwo wciqgane Sq w dzialalnose orga
nizaeyjno-administraeyjnq, niekiedy dla zaspokojenia swoich w tym wzgll(dzie 
ambicji, niekiedy takie i ze swoistyeh wzgll(d6w ochronnyeh ("jak ja nie wezm~ 
dyrekcji Instytutu, to .... "). Jest zresztq ciekawym problemem, czy (i w Jakim stop
niu) w Polsce moina bye przez cale swoje iycie "czystym" uczonym, bez pozyeji 
i wladzy administraeyjnej. W przypadku junior6w fakt, ie nie wymaga si~ od nich 
uezestnictwa w ealej "dzialalnosci towarzyszqeej" jest wr~ez czynnikiem sprzy
jajqcym, umoiliwiajqeym koncentracj~ na sferze 1. Takie i seniorzy, choe powierza 
im si~ r6ine dodatkowe obowiqzki, mogliby, przynajmniej potencjalnie, bardziej 
skoncentrowac si~ na sferze 1 oraz na swoim drugim podstawowym obowiqzku, 
tzn. ksztalceniu nowych kadr (sfera 2). Zatem w "ezystej nauee", mi~dzy innymi 
ze wzgl~d6w ezysto czasowych szanse obu tych kategorii bylyby teoretycznie syste
mowo wi~ksze, gdyby nie okolicznoSci poboczne, 0 kt6rych bt(dzie jeszcze mowa. 

3. Twierdzenie, ie w nauce najlatwiej jest osobom srednio-wiecznym, nieco 
trudniej seniorom, a najtrudniej juniorom zdaje si~ opisywae calq nauk~ swiatowq. 
Wydaje sit( jednak, ie w Polsce mamy do czynienia z pewnq narodowq specyfikq. 
Po pierwsze, pozycja calej sfery nauki w odniesieniu do innych dziedzin iycia jest 
stosunkowo niska, eo widac np. w zarobkach. Uwzglt(dniwszy ten fakt, wydaje si~, 
po drugie, ie sytuacja senior6w w por6wnaniu do "krajowej sredniej nauki" jest 
podobna Iub nawet stosunkowo Iepsza nii gdzie indziej, natomiast poisey juniorzy 
znajdujq sit( relatywnie w gorszej sytuaeji nii ieh r6wiesnicy z innych kraj6w. 
Juniorzysq zatem podw6jnie depreejonowani oraz zniech~cani: generalnie kiep-



skimi pensjami srednimi w polskiej nauce oraz stosunkowo niekorzystll"l propor
cj"l uposaien na pocz"ltku naukowej kariery. 

Sytuaci\: junior6w opisywae moina w trzech aspektach: bodze6w (zwlaszcza 
materialnyeh) do podejmowania praey w "polu nauki", warunk6w osi"lgania efek
t6w pracy naukowej ("kontekst odkrycia") oraz uzyskiwania nagr6d ezy uznania 
srodowiska za efekty swojej pracy naukowej ("kontekst rozpowszeehnienia i upra
womocnienia"). Przyjrzyjmy sitr tym aspektom po kolei. 

W Polsce praca naukowa wszystkich pracownik6w naukowych, ale zwlaszcza 
junior6w jest niezmiernie utrudniona przez kiepskie i demotywuj"lce wynagro
dzenia. Mozna co prawda twierdzie, ie prawdziwa nauka to powolanie czy 
"zakon", ale rekrutacja najlepszych mlodych ludzi do nauki btrdzie coraz trud
niejsza, jesli praca i osi"lgnitrcia w nauce nie zapewni~ choeby przyzwoitego stan
dardu zyciowego, nie m6wi"le juz 0 karierze finansowej. Uzyskiwanie dochod6w 
w nauce przychodzi stosunkowo trudniej i trwa dluiej nii w innych dziedzinach, 
a wyisze doehody S"l potrzebne mlodym szybciej, chocby ze wzgltrdu na zakladanie 
rodzin i zwi¥ane z tym rozmaite wydatki inwestycyjno-mieszkaniowe. 

Specyfik"l pracy naukowej jest to, ze obok wrodzonych predyspozycji i talen
t6w, wymaga ona takie znacznych inwestycji poczynaj~c od bardzo wczesnego 
okresu iycia. Inwestycje te ponosz~ najpierw rodziny adepta, potem sam adept, 
a wreszcie instytucje naukowe. Inwestycje te obci~ione s~ znaczn~ doz"l ryzyka, 
nadto maj"l stosunkowo dlugi okres zwrotu. Inwestowanie w swoj~ przyszl"l karie
rtr naukow"l wymaga zatem bardzo silnej i ci~gle wzmacnianej motywaeji. 
Koniecznym, ale zwykle daleee niewystarczaj~cym elementem tej motywacji S"l 
ciekawose swiata i indywidualna pasja badawcza. Owa wewntrtrzna, "autotelicz
na" motywacja musi bye skutecznie wzmaeniana czynnikami zewntrtrznymi. 
Najwainiejszymi sposr6d nich s~ cztery; dwa bardziej uchwytne - materialne i dwa 
prestizowe - bardziej ulotne, ale niemniej chyba waine. Sq to: (1) gwarancja 
stworzenia odpowiednich warunk6w do pracy naukowej, z nalezytym jej finan
sowaniem na czele, (2) mozliwose uzyskania przyzwoitych dochod6w, pozwala
j~eych nie tylko utrzymac rodzintr, ale i nie odbiegaj~cych zbytnio od doehod6w 
innyeh kategorii wysoko wykwalifikowanych pracownik6w, (3) uzyskiwanie -
odpowiednieh do wkladanego wysilku i uzyskiwanych efekt6w - pozycji i uznania 
w srodowisku naukowym, (4) osi~gnitrcia odpowiedniej pozycji i prestizu w szer
szym spoleczenstwie. Owe zewntrtrzne gratyfikacje w dzisiejszej Polsce nie przed
stawiaj~ sitr najlepiej. Finansowa mizeria nauki (1), kiepskie wynagrodzenia (2), 
dose wolna kariera w bardzo hierarchicznym srodowisku naukowym (3), a w 
koncu dose niepewna pozycja nauki i calej inteligencji jako warstwy w dzisiejszym 
spoleczenstwie polskim (4), nie stanowi~ zbyt przekonuj~cej zachtrty. Z perspekty
wy podejmuj"lcych zyciowe decyzje mlodych ludzi, praca naukowa - zwlaszeza 
w pierwszyeh latach - nie daje ani pienitrdzy, ani prestizu, a wymaga raczej 
znaeznej dozy samozaparcia. 



Rekrutacja mlodych adept6w do nauki jest statystycznie rzecz biorqc na wszyst
kich kolejnych swych szczeblach spolecznie selektywna. W naszym kraju obser
wuje sicr ostatnio szybki wzrost ilosci studiujqcej mlodzieiy. Jest to jednak doty
chczas tylko w ograniczonym zakresie instrument awansu spolecznego i wyrowny
wania· roinic spolecznych. Obecny polski system ksztalcenia uprzywilejowuje 
dzieci z rodzin inteligenckich i duiych miast - siedzib uniwersytetow i innych szkol 
wyiszych, spada natomiast w szczegolnosci odsetek studiujqcych dzieci 
z rodzin wiejskich. Selekcyjne egzaminy na studia bezplatne najlatwiej zdajq osoby 
z rodzin jui uprzywilejowanych, im takie najlatwiej jest pokrye koszty odplatnego 
studiowania. Spoleczenstwo polskie zatem, choe zdecydowanie podnoszq sicr sred
nie wskainiki wyksztalcenia, jednoczeSnie dalej sicr pod wzglcrdem wyksztalcenia 
r6inicuje, a system szkolnictwa wyiszego paradoksalnie przyczynia sicr do wzros
tu owego zroinicowania - dajqc wicrksze szanse dzieciom z pewnych jedynie grup 
spolecznych oraz pewnych jedynie miejscowosci. System ten jest obecnie bardziej 
czynnikiem dziedziczenia statusu nii jego osiqgania. 

Podobny mechanizm zdaje statystycznie wystcrpowae przy rekrutacji absolwen
tow do pracy naukowej. Na praccr t~ nie decydujq si~ rownomiernie wszystkie 
pochodzqce z roinych srodowisk osoby do tego naturalnie predystynowane, ale 
przede wszystkim dzieci ze srodowisk inteligenckich, w tym zwlaszcza dzieci pra
cownikow naukowych. Nauka polska jest w znacznej mierze (w porownaniu 
z innymi dziedzinami w ogolnie jednak dose ruchliwym spoleczenstwie) bardziej 
stanem dziedzicznym nii przestrzeniq spolecznej ruchliwosci (czy tei ujmujqc rzecz 
bardziej optymistycznie - spolecznego awansu). Fakt ten w istotny sposob 
ogranicza pul~ rekrutacji pracownikow naukowych. Wydaje si~, ie w innych kra
jach, z USA na czele, sytuacja wyglqda nieco inaczej - zwlaszcza gdy szansa 
spolecznego awansu przyciqga donauki mlode osoby nie tylko z roinych grup 
danego spoleczenstwa, ale i z roinych krajow. Rownoczesnie jednak sytuacja pol
ska rna pewne zalety. Owo dziedziczenie jest wainym elementem motywacyjnym, 
sklaniajqcym do podejmowania pracy w nauce przez mlodych adeptow. 
Dysponujq oni - by odwolae sicr raz jeszcze do kategorii socjologicznych Bourdieu 
- dwoma typami kapitalu: kapitalem kulturowym (odpowiedniq ogolnq kompe
tencjq, kulturq i "nastawieniem" wobec nauki) oraz kapitalem spolecznym (sieciq 
znajomosci i wplywow, m.in. rodzinnych i towarzyskich), co moie bye odpowied
niq rekompensatq wobec niedostatku kapitalu materialnego, ktory moie zapewnie 
nauka. 

Trudniejsze w porownaniu z osobami srednio- i staro-wiecznymi Sq takie 
"wewnqtrznaukowe" warunki osiqgania znaczqcych efektow naukowych przez 
junior6w. Tylko juniorow obowiqzujq terminy i tylko juniorom grozi rotacja, co 
sklania ich do podejmowania problemow latwiejszych, zgodnych z dotychcza
sowym paradygmatem "nauki normalnej" ,a nie sprzyja podejmowaniu ambit
niejszych, ale cz~sto i bardziej czasochlonnych tematow, np. rozpraw doktorskich. 



Ostatnio w niektorych przynajmniej naukachpojawiaj,! sirr jednak w tym 
wzglrrdzie pewne zmiany. Wzrost moiliwosci naukowego rozwoju juniorow 
nastrrpuje wraz z ogoinym przyspieszeniem rozwoju moiliwosci technicznych 
(aparatura, komputery, internet itd.), z ktorych najszybciej i najlatwiej korzystae 
uez'! sirr mlodzi. S,! jui pierwsze symptomy tego, ie mistrzowie uznaj,! wyisze 
kompeteneje "teehnologiezno-informatyczne" najmlodszyeh uezniow, co wzmae
nia potrzebrr pracy zespolowej i tworzy nowy podzial praey. Takie w nauee naras
ta to, co Margaret Mead nazywa kultuq prefiguratywnq, w ktorej starsi 
z konieeznosci musz'! sirr uezye od mlodszych. Zjawisko to - jak moina sqdzie -
odgrywae brrdzie w nauee coraz wirrksz,! roirr. 

W niektorych naukach - zwlaszcza przyrodniezo-teehniczno-medycznych, 
gdzie potrzebny jest warsztat, Iaboratorium, aparatura, finanse i gdzie prawie 
zawsze praca musi bye zespolowa, kariera juniorow zaleiy od tego, jaki jest system 
wspierania przez mistrzow kariery mlodyeh ezlonkow zespolow. Nie chodzi tu 
o indywidualne eeehy poszczegolnych profesorow, ale 0 bodice instytucjonalne. 
Jedn,! z najistotniejszyeh kwestii jest to, w jakieh sytuacjach i z jakich powodow 
mistrzowi i srodowisku srednio-wiecznyeh i staro-wieeznyeh warto popierae 
mlodszych, a kiedy sirr ich raezej obawia, a w zwi,!zku z tym i blokuje. W naukaeh 
tyeh tworz'! sirr latwiej zaleinoSci feudalne, miewaj,! one jednak roine skutki- cza
sami mogq one sprzyjae rozwojowi zdolnych juniorow, czasami rozwoj ten 
ograniczae i utrudniae. W znacznej mierze zaleiy to od pozycji naukowej mistrza. 
W humanistyce czy matematyce kariery juniorow s,! - ze wzglydow systemowych 
- bardziej indywidualne, ale i tu postawa mistrzow moZe bardzo pom6c b,!di zaszkodzie. 

Najtrudniejsza wydaje sirr sytuacja juniorow pod wzglrrdem uzyskiwania 
nagrod i uznania srodowiska za ich osi,!gnirrcia naukowe. W calej nauee, nie tylko 
nauee polskiej, obowiqzuje "efekt Mateusza", ezyli "tendeneja polegaj,!ea na tym, 
ie ci, ktorzy maj,! jui ustalonq reputacjy, otrzymuj,! nagrody w nauce latwiej nii ci, 
ktorzy Sq mniej znani". Bardzo interesujqee byloby znalezienie oraz zanalizowanie 
przypadkow, w ktoryeh junior nie tylko dokonal rzeczywistego odkrycia 
naukowego ezy zaproponowal nOWq, odkrywez,! interpretacjy, ale zostaIo to 
rowniei zapisane na jego wlasne konto i zostalo w pelni uznane przez srodowisko. 
Uznanie srodowiska zyskuje sirr oczywiscie juniorom latwiej, gdy Sq oni uczniarni 
wybitnyeh mistrzow i S,! wspierani ich autorytetem, a nie stanowiq dla nich 
konkurencji czy zagroienia. Jednym z najistotniejszych problemow jest to, do 
ktorego momentu (ktory to moment w roinych dyscyplinach i nawet w roinych 
instytucjaeh nadchodzi w odmiennej porze) juniorzy pracujq na rzecz Mistrza 
i zespolu, a od ktorego zaczynaj,!: pracowae na wlasne konto (zwlaszeza w kon
tekscie rozpowszechniania i uprawomocniania swych odkrye). 

4. Sytuacja seniorow w nauee w porownaniu z wszystkimi prawie innymi pro
fesjami jest stosunkowo dobra. Profesorowie p6Zniej nii ludzie zatrudnieni 
w innyeh dziedzinaeh id,! na emerytury, utrzymuj'!:c przy tym najczrrsciej staIy kon-



takt ze srodowiskiem naukowym, a w szczegolnosci biorqc ciqgle udzial w proce
sie oceniania i promowania mlodej kadry naukowej. W systemie polskim uczeni 
pracujq do siedemdziesiqtego roku iycia, w wielu innych krajach przechodzq na 
emerytur~ 0 dobrych kilka lat wczeSniej. 

Sytuack senioroww dzisiejszej nauce polskiej zaryzykowalbym okreSlie 
w spos6b nast~pujqcy. Choe srodowisko nie stwarza seniorom szczeg61nych 
bodic6w, zach~t czy specjalnych moiliwosci do kontynuowania tw6rczosci 
naukowej, nie stawia im tei iadnych szczeg6lnych bader czy trudnosci. Wydaje si~, 
ie seniorzy majq dose znacznq swobod~ decyzji co do tego, w jakim stopniu i w 
jaki spos6b chcq uczestniczye w iyeiu naukowym. Dotyczy to zwlaszcza tych 
dyscyplin, krore nie wymagajq znacznych nakladow finansowych i pracy laborato
ryjnej, a dadzq si~ uprawiae indywidualnie w zaciszu biblioteki publicznej czy 
domowej. Mogq talcie w wielu sytuacjach liczye na swoich dzis jui: srednio
-wiecznych uczniow. OWq relatywnie wictkszq swobodct wyboru zwi~ksza tei fakt, 
:ie znaczna cz~se z najbardziej zasluionych seniorow znajduje si~ - jak na warunki 
polskie - w stosunkowo niezlej sytuacji finansowej, tym bardziej :ie nie mUSZq oni 
- w przeeiwienstwie do junior6w - zbyt wiele inwestowae w warunki :iyciowe 
swoje i swoich rodzin. Zwykle poza tym przyzwyczaili si~ do siermi~inych 
warunk6w minionego okresu i potrafiq ograniczae swoje potrzeby. Wydaje si~, :ie 
srodowisko jako calose powinno jednak bardziej wspierae pracct naukowq 
senior6w i to nie tylko jako indywidualnych badaczy, ale zwlaszcza wtedy, kiedy 
owi seniorzy majq wok61 siebie i za sobq obiecujqcych ludzi mlodszych. 

Cz~se seniorow oraz uczonych w sile wieku realizuje si~ oczywiseie - ju:i to 
z koniecznosci, ju:i to z wlasnego wyboru - nie w dzialalnosci seisle naukowej, ale 
w dzialaniach okolo- i pozanaukowych. W Polsce na ludzi nauki czyha dose wiele 
pokus odciqgajqcych ich od ich wlaseiwego powolania. Nie powracajqc jui do 
ancien regime'u wskazae moina, :ie w ostatnim okresie kolejno dwa rodzaje pokus 
byly szczegolnie poeiqgajqce (i tym samym "odciqgajqce"). Byla to najpierw pokusa 
polityczna, a nast~pnie pokusa materialna czy tei pekuniarna. 

Profesorowie - i srednio- i staro-wieczni pelnili w Polsce szczegolnq ro1ct 
w okresie "samoograniczajqcej sict rewolucji" [Staniszkis 1984] w latach 
1980-1981, a potem w okresie "miodowego miesiqca transformacji" w latach 
1989-1991. Wynikalo to z faktu, ii dysponowali oni szczeg6lnq kombinacjq 
dw6ch czynnik6w, kr6re ulatwialy wejscie do nowej, demokratycznie wybieranej 
wladzy. Po pierwsze, w starym systemie zajmowali nie tylko wysokie, widoczne 
pozycje spoleczne, ale posiadali talcie wysoki prestii i autorytet spoleczny. 
Profesorowie uniwersytetu zajmowali zawsze pierwsze miejsce w rankingu pres
tiiu zawodow w Polsce [Sarapata 1975; Sawinski, Domanski 1989]. Po drugie jed
nak, mogli oni utrzymac wzgl~dn'1 niezale:inose od wladzy, co byio raczej wyklu
czone w przypadku menedier6w socjalistycznej gospodarki, nie mowi'1c ju:i 
o czlonkach panstwowej i partyjnej biurokracji. Profesorowie, tak jak pisarze 



i artysci, byli w chwili upadku systemu i znani, i niezaleini. Oni to wla§nie mogli 
odgrywae w "miodowym miesiqcu transformacji" rolC; duchowych przywodcow 
narodu, uosabiae odrzucenie starego systemu i wyraiae obietnice i ogolne wartos
ci nowego porzqdku spolecznego. Nic dziwnego zatem, ie przedstawiciele tych 
trzech grup stanowili wic;cej nii polowC; skladu wybranego w peini demokraty
cznie w 1989 roku Senatu, nie mowi,!c jui 0 innych stanowiskach rzqdowych. A 
senatorowie naukc; uprawiae mogq jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, nie
jako "z doskoku". 

W ostatnich kilku latach innq pokus<]; dla ludzi nauki stalo sic; stosunkowo 
latwe uzyskiwanie dodatkowych irodel dochodu. Niegdys nauka w Polsce byla 
stosunkowo odlegla od sfery rynku i pieni<];dza. Niezaleinie od rozmaitych prze
tasowan pozycja w srodowisku byla w zasadzie niezaleina od sukcesow finan
sowych. ]edyny, choe istotny wyj<];tek stanowily wyjazdy zagraniczne, kt6re nie 
tylko podwyiszaly pozycjc; merytoryczn<]; i prestii w srodowisku, ale zapewnialy 
takie - dziC;ki sztucznemu kursowi wymiany pieni<];dza - moiliwosci znacznego 
indywidualnego sukcesu finansowego. Obecnie moiliwosci dodatkowego zarobku 
- w pewnych zwlaszcza dyscyplinach - stwarza dydaktyka w szkolach prywatnych. 
Dotyczy to wszystkich kategorii wiekowych ludzi nauki, ale w szczegolnosci takie 
seniorow. 

Powstanie szkolnictwa niepublicznego i innych moiliwosci zarabiania przez 
pracownik6w naukowo-dydaktycznych na rynku wysoko wykwalifikowanych 
uslug zmienilo w sposob dose wyrazny reguly gry opozycjc; w calym "polu 
Akademii". Formalne tytuly i stanowiska na uczelniach publicznych, a nawet 
niekiedy rzeczywiste osi<];gnic;cia i autorytet naukowy nie zapewniaj<]; jui tylko 
pozycji same przez siC;, ale takie - a czasami gl6wnie - przez to, ie zapewniaj<]; 
wyisze dochody na rynku. W niekt6rych dyscyplinach staly siC; one juz bardziej 
srodkiem do osiqgnic;cia sukcesu finansowego, amniej autotelicznym celem. 
Dawniej sytuacja ta panowaia - jak moina s<];dzie - przede wszystkim w medy
cynie, bye moie rowniei w niekt6rych naukach technicznych. Obecnie zaznacza 
sic; gl6wnie w prawie, ekonomii, zarz<];dzaniu, czc;sciowo psychologii i socjologii. 

W Polsce nast<];pilo ostatnio urynkowienie czc;sci ksztalcenia na poziomie 
wyiszym przy niemoinosci urynkowienia badan naukowych. Badania naukowe 
finansowane S,! w Polsce jedynie z bardzo ograniczonych pienic;dzy publicznych 
i nie wytworzyl sic; dotychczas iaden system finansowania badan przez kapital 
prywatny. Natomiast system szkolnictwa wyiszego zmienil siC; dose wyrainie 
i finansowany jest jedynie czc;sciowo z funduszy publicznych, a w coraz wic;kszej 
mierze przez samych student6w i ich rodziny traktuj<];cych wydatki na wiedzc; jako 
najlepsz<]; inwestycjc; na iycie. Urynkowienie czc;sci ksztalcenia i brak urynkowienia 
nauki rodzi paradoksy znane z teorii racjonalnego wyboru. Mechanizmy 
funkcjonowania, a zwlaszcza finansowania nauki i szkolnictwa wyiszego S<]; tak 
skonstruowane, ze pozwalaj<]; odnide sukces poszczeg6lnym jednostkom przez 



takie dzialania, kt6re przyezyniaj<J: si~, bye moze, do rozwoju systemu ksztalcenia 
(dobrze ksztak<J:e mozna i samemu zarobie, i dobrze nauezye studentow), nato
miast w znaeznie mniejszym stopniu przyezyniaj<J: si¥ do rozwoju polskiej nauki 
(hadan naukowyeh) jako ealosei, a w tym takie tworezosci naukowej i seniorow, 
i juniorow. Jak to okreslil w jednej z wypowiedzi prasowyeh E. Mokrzyeki: 
"Pojedynezy naukowey przeiyj<J:, ale nauka nie". 

Problem ten dotyezy stworzenia odpowiedniego systemu motywaeji do praey 
naukowej dla wszystkieh paraj<J:eyeh si~ nauk<J:, ale przede wszystkim dla juniorow. 
Chodzi 0 system, ktory pozwolilby si¥ im skoneentrowae na uprawianiu nauki 
przez duie N, poprzez zapewnienie im wszystkieh wymienionyeh poprzednio ele
mentow motywaeji zewn~trznej - zarowno tyeh materialnyeh, jak i tyeh uznanio
wo-prestiiowyeh. Naleialoby si~ przy tym skoneentrowae na tyeh z owyeh ele
ment6w motywaeyjnyeh, ktore zaIei<J: w najwi~kszym stopniu od samego 
srodowiska naukowego, a w drugiej kolejnosci na tyeh, ktore wymagaj<J: odpo
wiedniego wsparcia finansowego, zwlaszeza ze strony panstwa. Pozyeja nauki 
w swiadomosei spolecznej b~dzie bowiem w znaeznej mierze zaleina od elemen
tow poprzednieh, a nie da si~ raezej ksztaltowae bezposrednio. 

Waine byloby zatem odpowiedzenie sobie na pytanie: eoi my tu obeeni -
gl6wnie srednio-wieezni - moiemy na rzeez seniorow i juniorow uezynie sarni 
jako srodowisko, nie ogl<J:daj<J:e si~ na innyeh, w ramaeh tyeh gratyfikacji, kt6rymi 
sarni dysponujemy oraz poprzez te meehanizmy, ktore sami mozemy doskonalic 
niezaleinie od wsparcia zewn¥trznego. Odpowiedz generalna bylaby pewnie taka: 
seniorom nie stawiae iadnyeh barier tam, gdzie moina pomagae i umaeniac ieh 
w ieh wlasnyeh deeyzjaeh kontynuowania aktywnosci naukowej. Juniorom naleiy 
oferowac wszystkie moiliwe formy pomoey, zaeh¥ty i odpowiadaj<J:ee ich rzeezy
wistym osi<J:gni~ciom uznanie. Dzialania na rzeez junior6w s<J: oezywiseie znaeznie 
istotniejsze, zwlaszeza wobee zarysowuj<J:eej si~ w wielu dyseyplinaeh luki pokoIe
niowej. Bardziej konkretnyeh odpowiedzi, jak to robie, poszukiwae powinnismy 
takie i w dzisiejszej dyskusji. 

Dodam, ie bardzo istotn<J: rol~ spelnia w tym wzgl~dzie Fundaeja na Rzeez 
Nauki Polskiej. Jest ona bowiem nie tylko instytucj<J: wyraiaj<J:C<J: w przekonuj<J:ey 
sposob srodowiskowe uznanie dla rzeezywistyeh osi<J:gni~e badaezy r6inyeh 
pokolen i pomagaj<J:C<J: im w rozpowszeehnianiu wynikow ich praey, ale potrafi 
takie - dzi~ki znakomitemu zarz<J:dzaniu - dostarezae im odpowiednich zaeh~t 
finansowyeh. Jest ona zatem istotnym, a przy tym ci<J:gle pr6buj<J:cym si¥ doskonalic, 
elementem "systemu zewn~trznyeh motywaeji" do rozwoju nauki przez duie N. 
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Maria Jarymowicz 

Starzy wesp61 z mlodymi w nauce'~ 

Wobee lieznyeh narzekan na temat ciemnyeh stron starosci trudno powstrzy
mac si~ przed postawieniem pytania 0 to, ezy starose rna jakieS blaski? Odpowiedz 
na nie zalezy poniekqd od tego, co kto lubi. Przy ezym rzeez nie w przyslowio
wyeh "gustaeh", ktore nie podlegajq dyskutowaniu (bo oparte Sq na automatyeznie 
pojawiajqeyeh si~ preferenejaeh, niezaleznyeh od rozumowania - por. Goleman 
1997), ale w uznawanyeh wartosciaeh, ktore wiqzae mogq osobiste poezucie 
szez~Scia z tym, co moze bye ezlowiekowi dane dopiero na (stosunkowo) stare lata. 
Wlasna starose moze bye nie tylko afirmowana, ale i eeniona i lubiana bardziej niz 
wezesniejsze, mniej dojrzale, fazy zycia. 

To prawda, ze eialo podlegajqe lieznym przemianom przestaje bye rownie jak 
kiedys estetyezne, ehoe kiedy mowi si~ 0 kims "pi~kny starzee", mozna przeciez 
miee na mysli jego fizyeznose. To prawda, ze kobiety ezy m~zezyzni robiq wiele by 
zatuszowae rozmaite przejawy starzenia si~. Ale nie sposob zgodzie si~ ze 
stwierdzeniem, ze "wszystkim zalezy na tym, aby nie tylko hamowae, ale i ukry
wac ( ... ) eeehy starosci" (z referatu profesora ToUoezki). Warto podkreslie, ze dla 
samooeeny wazne Sq glownie te wlaseiwosei "ja", ktore skladajq si~ na tozsamose 
podmiotu (Jarymowicz 2000). Tozsamose modelki moze bye w duzej mierze opar
ta na wymiaraeh talii ezy bioder, podezas gdy wiele (pewnie wi~kszose) osob 
wymiarow tyeh w ogole nie dostrzega i definiuje wlasne "ja" odwolujqe si~ do 
zgola innyeh atrybutow. Mozna wi~e mniemae, ze stara kadra naukowa, mimo 
utraty mlodosci, rna liezne inne podstawy do oeeniania wlasnej wartosci i dobrego 
(zdrowego, nie obronnego) samopoezucia (co dla efektywnosci wszelkiej pracy jest 
bardzo waine). 

KROTKO 0 SLABOSCIACH STARZEj.l\CEGO SI:';: UMYSLU 

Z jakim wiekiem iycia wiqzae starosC? Trudnosc w odpowiadaniu na to pytanie 
wynika z nasilania si~ roznie indywidualnych w toku zycia: ludzie starzy rozniq si~ 
mi~dzy sobq jeszeze bardziej niz mlodzi. Nie da si~ wi~e odpowiadae "hurtem". 
Jesli termin starzy mialby bye w naszyeh dyskusjaeh odniesiony do osob 0 zmia
naeh starezych, to tytulowych (w przypadku naszej konferencji) starych trzeba 

* Koreferat do referatu: Tadeusz S. ToHoczko Starosc i mlodosc w nauce. 



koniecznie nazwae senior ami, a wsrod seniorow spodziewae si~ osob stosunkowo 
mlodych. Nawiasem mowi,!c, w nauce polskiej seniorzy odchodz,! na emerytur~ 
na ogol w wieku lat 70, a wedlug niektorych specjalistow (Selkoe 1992) szereg 
zmian starczych ujawnia si~ dopiero po siedemdziesi,!tce. Oczywiscie procesy 
starzenia si~ organizmu zaczynaj,! si~ jui dziesi<ttki lat wczesniej. Tyie, ie iniwo 
tych procesow moie bye (i na ogol jest) z wiekiem coraz obfitsze. Bywa jednak 
zdumiewaj,!co niewielkie. 

Lepiej wi~c mowie nie tyle 0 okreslonej kategorii wiekowej, ile 0 przejawach 
starosci i zapytae 0 to, w czym upatrywae moina stosunkowo najbardziej uniwer
salnych, destruktywnych przejawow starzenia si~? A w szczegolnosci 0 to, czy 
starose cechuje spadek sprawnosci intelektualnej i poznawczej? 

W kwestii sprawnosci intelektualnej spotkae moina zdania dose rozbieine. 
Jedni podkre§laj,! efektywnose umyslow ludzi starych, inni uwypuklaj,! roinice 
i ograniczenia wzgl~dem mlodych. Co istotne, roinice wi¥ane S,! nie z jakims 
zanikiem zdolnosci intelektualnych, lecz z klopotarni - energetycznymi b,!dz moty
wacyjnymi - z ich wykorzystywaniem. Roinice te przejawiaj,! si~ przede wszystkim 
cechami formalnymi (zwlaszcza temp em) myslenia. 

Z jednej strony, dane neurologiczne wykazuj,! ubytek neuronow wraz z wie
kiem. Z drugiej, w doniesieniach nowszych, pojawiaj,! si~ dane wykazuj,!ce przy
rost nowych komorek. Uwarunkowania i implikacje obu tych procesow nie s,! 
dobrze rozpoznane. Pisze w "Swiecie Nauki" (1992, s. 112) Dennis Selkoe: "Cho
ciai ubytek si~gaj,!cy 30 procent moie wydawae si~ dose duiy, to taki stopniowy 
zanik cz~sto rna praktycznie niewielki wplyw na myslenie". I dalej: "Jednym z obja
wow starzenia si~ jest spowolnienie niektorych procesow poznawczych", ale "w tes
tach mierz'!cych zdolnosci intelektualne wi~kszose zdrowych starszych ludzi osi,!ga 
wyniki podobne jak ludzie mlodzi lub w srednim wieku" - tyle, ie "jednak pod 
warunkiem zapewnienia im spokoju oraz wystarczai,!cej ilosci czasu na roz
wi¥anie zadania". 

Nie ulega w'!tpliwosci, ie zachodz,!ce w organizmie zmiany prowadz,! do 
ograniczenia energetycznej wydolnosci, tempa reagowania i stopnia podzielnosci 
uwagi. To zaS poci,!ga za sob,! istotne konsekwencje psychologiczne. Cz~se z nich 
odnosi si~ do funkcjonowania intelektualnego i stylu myslenia. 

I tak zm~czenie, a takie inne zrodla ograniczenia fizycznej sprawnosci czlowie
ka, zwi~kszaj,! stereotypowose myslenia. Dzieje si~ tak bez wzgl~du na wiek. Gdy 
w badaniach Bodenhausena (1990) mlodzi ludzie 0 roinych specyficznych ryt
mach dobowych - tzw. sowy i skowronki - zapraszani byli do udzialu w ekspery
mentach w niekorzystnych dla siebie porach dnia (odpowiednio: dose wczesnie 
ranG lub pozno wieczorem), to okazywali si~ wyrainie skionni do poslugiwania si~ 
w mysleniu 0 innych ludziach stereotypami. Uproszczone sposoby wnioskowania 
i wartoSciowania oraz niech~e do poszukiwania i analizowania nowych informacji 
mog,! bye nast~pstwem nie tyle deficytow poznawczych i braku zdolnosci intele-



ktualnych, ile spadku motywacji wynikajqcego ze zm~czenia. Tak bywa dorainie, 
sytuacyjnie, ale ciqgly brak kondycji - co charakterystyczne ilia stanow choro
bowych i starosci - utrwala uproszczone, stereotypowe sposoby myslenia (Hess 
i Follet 1994). 

1m bardziej utrwalone stereotypy (czy szerzej: schematy myslenia), tym wi<;k
sze prawdopodobienstwo posluzenia si<; nimi, w miejsce poszukiwania informacji. 
Cognitive closure rna rozmaite przyczyny (Kruglanski i Webster 1996) i cechowae 
moze ludzi w dowolnym wieku, ale przeciez uformowane schematy utrwalajq si~ 
wraz z wiekiem. Ludzie starzy Sq wi<;c potencjalnie szczegolnie naraieni na uszty
wnienie struktur i zamykanie si~ umyslu. Jesli ponadto Sq oslabieni i zm~czeni, 
prawdopodobna staje si<; regresja: powrot do form myslenia wczeSniejszych, prost
szych, mniej zlozonych. 

1m bardziej utrwalone schematy wiedzy i reagowania, tym zachowanie bardziej 
zdominowane przez procesy zachodzqce automatycznie, bez koniecznosci 
angaiowania uwagi i poslugiwania si<; refleksjq (Bargh 1999). Gdy kogos nie stae 
na refleksje, dominuje nieskr<;powana spontanicznose. Dotyczy to zarowno mysle
nia, sposob6w operowania wiedzq, jak i reagowania emocjonalnego. 

Z wiekiem maleje zdolnose panowania nad emocjami i ich ekspresjq. Pociqga 
to za sobq przejawy regresji: nawrot infantylnych sposobow reagowania. Moze si~ 
to wyraiae sklonnosciq do placzu, naglymi wybuchami zlosci czy zaskakujqcym 
nasileniem zawiSci. To skutek oslabienia mechanizmow samokontroli. To, co w okre
sach dobrej formy udaje si~ opanowae, w chwilach i okresach slaboSci ujawnia si<; 
w sposob zaskakujqcy sam podmiot. Co szczegolnie waine - dane wykazujq, ze 
takie afekty wzbudzane i operujqce poza swiadomosciq (Zajonc 1985) wywierajq 
z wiekiem coraz to wi~kszy wplyw na funkcjonowanie (Hess i in. 1998). Grozi to, 
mi~dzy innymi, niekontrolowanym brakiem dystansu wobec siebie i niezachwianq 
pewnosciq swego. 

W obliczu takich slabosci psychiki od podobnych defektow uchronie nas mogq 
jedynie utrwalone wczeSniej wzorce reagowania: to, jacy jestesmy emocjonalnie na 
stare lata zalezy od tego, jakie sposoby reagowania uksztaltowaly si<; w toku zycia 
w naszej psychice. Osoba ze sklonnosciami do zazdrosci i zawisci, do niepokoju 
o samq siebie, do nieufnosci wobec innych ludzi, moze okazae si<; na starose wobec 
tego typu emocji bezbronna. 

Nast<;pstwem zmian i fizycznej slabosci jest takie niewydolnose uwagi: zmniej
sza si<; stopien jej podzielnosci. Ten rodzaj defektu wymusza selektywnose. Wybit
ny badacz procesow starzenia si~, Thomas Hess (w druku), opierajqc si~ na licznych 
wynikach badail, charakteryzuje funkcjonowanie osob starszych (czytaj: slabszych) 
jako pod wieloma wzgl~dami bardziej selektywne. Moze to miee najrozmaitsze 
skutki, . zwiqzane z operowaniem w~zszym zakresem informacji. Cierpi na tym, 
mi~dzy innymi, sposob spostrzegania i opisywania innych ludzi: uboiszy, mniej 
zlozony, czasem wr~cz "czarno-bialy". Przejawia si<; tez coraz bardziej wybiorczq 



selekcj'l cel6w. To bardlO powaine ograniczenia. Ale dodac trzeba, ie selekcja 
dokonuje si« - nawet jesli dzieje si« to automatycznie, bez pelnej swiadomosci pod
miotu - ze wzgl«du na to, na ile okreslone cele s'l znacz'lce i waine personalnie. 
Osoba 0 wyrainie uksztaltowanej hierarchii znaczen rna wi«c szans« wainych 
cel6w nie pogubic! 

Jak chronic zasoby i dorobek starzej'lcego si« umyslu - dobro 0 tak przeciei 
szczeg61nym znaczeniu? Wygl'lda na to, ie to, co w umysle zakodowane, tylko 
u niekt6rych ludzi ulega uszkodzeniu. Bardziej uniwersalny klopot polega na trud
nosciach w dotarciu i moiliwosci wykorzystania tego, co w umysle tkwi nienaru
SlOne. By nie pozostalo to u§pione, musz'l bye spelnione przynajmniej dwa warun
ki: (1) komfort fizyczny (cisza, spok6j, brak przeci'lien) i (2) iywe ir6dlo poz
nawczych motywacji. Pierwsze zaleiy w duzej mierze od statusu materialnego, 
a jego ochrona nie moze bye traktowana jako prywatna sprawa danego uczonego. 
Drugie nie wysycha, gdy S'l wok61 nas ludzie inlodzi. 

BOL1\CZKI MtODOSCI 

G16wnym i trudnym do pokonania przeciwnikiem tw6rczego funkcjonowania 
umyslu S'l negatywne napi«cia emocjonalne, zwi<J:Zane z niezaspokojeniem potrzeb 
podstawowych. Ich przejawem jest niepok6j, l«k. Rozmaite niedostatki ( np. mate
rialne), jesli nie prowadz'l do l«ku, nie maj'l nast«pstw az tak powainych, by 
zak16cae sprawne myslenie. S'l wprawdzie posrednio ir6dlem 1icz'lcych si« ogra
niczen w dzialalnosci tw6rczej, bo kieruj'l zaangaiowania podmiotu w inn'l stron«, 
ale nie prowadz'l do swoistego uposledzenia myslenia. 

Zr6dlem powainych napi«e S'l problemy zwiqzane z samoocen'l. 1m wczesniej 
w karierze naukowej, tym silniejsza jest zaleinosc samooceny od ocen ze strony 
innych. Dotyczy to obu gl6wnych zakres6w dzialania. I w dydaktyce, i w pracy 
badawczej, wszystko co robimy podlega bezustannym ocenom zewn«trznym: stu
dent6w, koleg6w, przeloionych, licznych powolanych do tego komisji czy, wresz
cie, czytelnik6w publikacji. Presja oceniania jest tak wielka, ie moie prawdziwie 
paraliiowae myslenie. Gdy l«k przed ocen'l jest nie do zniesienia, pojawiac si« 
mog'l rozmaite obronne racjonalizacje i inne formy samooszukiwania (Greenwald 
i Banaji 1995), kt6re poprawiaj'l nieco samopoczucie, ale l«ku nie likwiduj'l 
i sprawnemu my§leniu nie przestajq przeszkadzac. Destruktywne skutki presji oce
niania S'l 0 tyle klopotliwe, ie cz«sto zupelnie niedostrzegane przez otoczenie. 
Dotycz'l sfery intymnych, dr«cz'1cych przezye, zazwyczaj skrz«tnie ukrywanych 
(w skrajnych przypadkach, takie przed wlasn'1 swiadomosci'l - por. Greenwald 
1986). Jakakolwiek ingerencja w t« sfer« moie bye wi«c nader utrudniona. 



Reakcje na ocenianie Sq oczywiscie indywidualnie wielce zrozmcowane, 
zaleznie od poziomu globalnej samooceny danej osoby i jej zdolnosci do kon
struktywnego wykorzystywania opinii innych na sw6j temat, do pozytywnego 
reagowania na krytyk~. Sq to zdolnosci, kt6re koniecznie trzeba rozwijae. W nie
kt6rych srodowiskach postulat ten jest doceniany i calkiem skutecznie wdrazany. 
Cz~sto jednak problem jest pomijany bqdz zupel:nie niewlasciwie stawiany. Dose 
powszechnie myli si~ defekty intelektualnego funkcjonowania danej osoby z niq 
samq i miiczy, zeby jej nie.urazie. Tymczasem wiele slabosci funkcjonowania poz
nawczego i intelektualnego mozna usprawnie i dlatego powinny one bye przed
miotem wgl,!d6w, analiz i wymiany zdail. Nawet wsr6d adept6w psychologii 
zdarza si~, ze teoretyczna znajomose wainej reguly "Nie wl,!czaj oceniania w fazie 
generowania pomys16w" nie pomaga i po pierwszych ideach, jakie przychodz,! do 
glowy, pojawia si~ mysl "Nie, to bez sensu". Waine jest, by ktos nad treningiem 
w tym zakresie m6gI i zechcial czuwae. 

Bodaj bardziej uniwersalnym i nieuniknionym problemem mlodych ludzi 
w nauce jest - powiqzany z napi~ciami wok61 samooceny - niepok6j co do wlasnej 
orientacji w wiedzy zgromadzonej przez uprawian,! dyscyplin~. Nie chodzi 
o ,~iem, ie nic nie wiem", bo taka swiadomose niewiedzy jest rodzajem dose 
komfortowego wtajemniczenia, dost~pnego w wyniku nabycia stosunkowo sporej 
ilosci wiedzy. Chodzi 0 dr~cz,!q niepewnose co do stopnia wlasnego rozeznania 
w tym, co poznaniu dost~pne i 0 l~k, ie wlasne myslenie b~dzie bez tego rozezna
nia chrome, a moze i kompromituj,!ce w oczach srodowiska. Trzeba cierpliwosci 
i pokory, by taki naturalny niepok6j pomniejszye, ale tego typu zdolnosci S,! prze
ciei w mlodosci r6wnie rzadkie, jak w miar~ dobre rozeznanie w dorobku dyscy
pliny. Nieoceniona jest wi~c mozliwose lekkiego choeby wsparcia na autorytetach. 
Oczywiscie jdli s,! przyjazne i wsp61pracuj,!ce, a nie karz'!ce i rywalizuj,!ce. 

Obie "strony" zreslt'! potrzebuj,! wsp61pracy w dzieleniu si~ wiedz<!- Jej interne
towa dost~pnosc stanowi dzis nie lada udogodnienie, ale nie moze zlikwidowae coraz 
to nowych luk i zr6del niepewnoSci. Doganianie wiedzy wydaje si~ problemem tak 
starych, jak i mlodych w nauce, nawet jesli przyj,!e, ze liczba mozliwych do wykonania 
uderzen w k1awiatur~ dziennie jest u mlodych zdecydowanie wi~ksza. Annie badaczy 
publikuj,! tak,! liczb~ doniesien, ze nikt w pojedynk~ nie moze bye w nich zorientowany. 
Warto wi~c l'!czye wysilki. Tym bardziej, ie 0 ile techniki poszukiwania informacji s,! 
statystycznie bardziej dost~pne mlodszym, 0 tyle tajniki dochodzenia do merytorycznej 
orientacji w tym, co sklada si~ na post~p S,! raczej w dyspozycji starszych. 

MIWSC Z WZAjEMNOSCL\JAKO PANACEUM NA PROBLEMY 

Z czysto psychologicznego punktu widzenia najlepszym rozwiqzaniem roz
maitych problem6w dr~cz,!cych ludzi nauki jest praca zespolowa. Bye moze 



w kazdyeh warunkaeh wzajemna wymiana uslug i d6br przynosi jakies 
pomnazanie jakiegos dobra. Ale w przypadku praey naukowej mlodzi i starzy 
wydaj~ si~ "dla siebie stworzeni". Mog~ si~ wzajemne wspomagae oraz wspierae 
w spos6b nie daj~ey si~ niezym zast~pic. 

Chodzi przede wszystkim 0 komplementarnose waznyeh wlaseiwosci 
funkejonowania umysl6w. Fizyezna wydolnose, tempo przetwarzania informaeji, 
swiezose spojrzenia, otwartose umyslu, niekonwenejonalnose skojarzen, elasty
eznose myslenia, oryginalnosc idei - to atrybuty mlodszyeh. Rozeznanie, zasoby 
wiedzy, raejonalnose, zdolnose metasyntezy, umiej~tnose oeeny znaezenia, wresz
eie doswiadezenie w organizowaniu pracy naukowej - to przymioty starszyeh. 

Chodzi, po wt6re, 0 wzajemn~ pereepej~. 0 mozliwose dostrzezenia wla§ci
wosci, kt6re mozna zauwazye tylko z zewn~trz, z perspektywy innej niz perspek
tywa osobista ezy wlasnej generaeji. 0 spostrzezenia dotyez~ee tego, ezy poszuki
wania mlodyeh id~ we wlaseiw~ stron~, ezy kieruj~ si~ motywaejami poznawezy
mi, ezy eeni~ prawd~. 0 spostrzezenia dotyez~ee tego, ezy starzy nie s~ nazbyt ego
eentryezni, despotyezni, ograniezaj~ey innyeh, zamkni~ci poznawezo. 

Mistrz - nauezyeiel moze odegrae rol~ nie do przeeenienia. Sprawny intelekt 
nie jest darem wybrane6w. 0 ograniezeniaeh jego sprawnosci mog~ deeydowae 
emoeje, w tym napi~cia wok61 samooeeny, koneentraeji na sobie, rywalizaeji i l~ku 
przed przegran~ (N~eka 2000). Pasje poznaweze i towarzysz~ee im zaangaiowania 
emoejonalne nie poci~gaj~ za sob~ talcieh skutk6w. To l~kowe motywaeje egoeen
tryezne s~ zr6dlem ograniczen w sprawnym poslugiwaniu si~ intelektem. Pod 
wplywem l~ku rozumowanie staje si~ pospieszne, splyeone, uproszezone, a nade 
wszystko - ukierunkowane tendencyjnie. Mozna uezyc si~ sterowania intelektem 
i wykorzystywania wlasnyeh poteneji intelektualnyeh, tak jak uezymy si~ uspraw
niania wszelkieh innyeh ezynnosci zwi¥anyeh z praq naukow~. Dobry nauezyciel 
moze wydobye u przeei~tnego ueznia zaskakuj~ee zdolnoSci i uksztaltowae 
nadzwyezajne umiej~tnosei. 

Mlodzi, obeuj~cy z nauezycielem-zwierzehnikiem, bezbl~dnie dostrzegaj~ jego 
zm~ezenie, klopoty z pami~ci~ i uwag~, zmiany eharakterologiezne. Zdarza si~, ze 
reaguj~ nieeh~ci~ i wykorzystuj~ jego slabosci. Bywa jednak, ze bez trudu podej
muj~ ezynnosci, kt6re gwarantuj~ plynn~ i owoen~ wsp61prae~. 

By jednak toezyla si~ wymiana mysli i wsp61praea we wszelkieh dziedzinaeh, 
musi bye bezpieeznie, a do tego trzeba wzajemnego szaeunku i milosci. 
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Witold Karczewski 

Mlodosc i starosc w nauce 
(nie tylko polskiej) 

Kiedy w 1964 r po raz pierwszy w iyciu uczestniczylem w posiedzeniu Brytyj
skiego Towarzystwa Fizjologicznego, przytrafila mi siy obserwacja, kt6rej nigdy 
nie zapomny. 

Przyszedlem nieco za wczesnie na sesjy, kt6ra mnie interesowala i zobaczylem 
tak,! oto scenky: na m6wnicy stal w granatowej aksamitnej marynarce starszy pan 
z wlosami do ramion i sluchal co ma mu do powiedzenia BARDZO mlody undegra
duate (~. kandydat na licencjata), stoj'!cy przy mikrofonie w audytorium.Mlo
dzian byl bardzo pewny swoich racji, i nawet dose agresywny w krytyce przed
stawionego przed chwil,! przez starszego pana komunikatu. Pomyslalem sobie, ie 
w Polsce mlodzik nigdy nie pozwolilby sobie na taki ton wobec tak powainie 
wygl,!daj,!cej osoby - i popatrzylem na program sesji. Wtedy dopiero zrobilo mi 
siy naprawdy ciemno w oczach: ten starszy pan, cierpliwie i bez urazy dyskutuj,!cy 
z mlodzikiem to byl Sir Andrew Huxley, laureat Nobla (z Hodgkinem i Ecclesem) 
z poprzedniego roku (za wykrycie przewodnictwa skokowego), czlonek Royai 
Society, pewnie jeden z kilku najwybitniejszych neurofizjolog6w w historii nauki. 
Niedawno sprawdzilem, ie ten starszy pan mial wtedy 47 lat... Rozmawialem 
potem z "moimi" Anglikami z Oksfordu, oburzaj,!c siy na prostactwo mlodzienca; 
nie mogli mnie w og6le zrozumiee, twierdz,!c, ie byla to normalna dyskusja 
naukowa, w kt6rej nie liczy siy wiek ani tytuly - jedynie meritum danej pracy. 
Pomyslalem sobie wtedy, ie chcialbym uslyszee kiedys tak,! dyskusjy w Polsce. Nie 
zaskoczy pewnie Panstwa, jeSli powiem, ie nigdy mi siy to iyczenie nie sprawdzilo 
(nie tylko dlatego, ie nie mamy iyj,!cego naukowego noblisty). Pamiytam nato
miast doktorat odrzucony w glosowaniu przez Rady Naukow,! jednego z najwiyk
szych instytut6w naukowych w Polsce, bo doktorant, ewidentnie podpuszczony 
przez promotora, zreszt'! badacza wybitnego, ostro - choc grzecznie odpowiedzial 
na zarzuty recenzentki - zreszt'! malo sensowne. 

Takie w latach szesedziesi'!tych, kiedy plotkowalismy 0 kolegach z profesorem 
Lewartowskim, doszlismy do wniosku, ie S,! w Polsce profesorowie od zawsze, bez 
wzglydu na wiek, starzy (mlodzi staruszkowie) i tacy, kt6rzy mimo szacownego 
wieku zachowuj,! mlodosc ducha (dla mnie takim "starym, a jednak mlodym" 
zawsze zostanie np. prof. Wadaw Gajewski, a takie Wladyslaw Kunicki-Goldfinger; 



"mlodych, a jui starych" nie b~d~ wymienial, bo do tej grupy zaliczali siy prawie 
wszyscy). Oczywiseie mlodzi-starzy plynnie przeehodz,! w starych-starych, nato
miast liczba mlodych-mlodych jest u nas w Polsce statystycznie nieznarnienna, 
choc na szcz~§cie ostatnio szybko rosnie - szczeg6lnie w naukach scislych, w kt6-
rych za duzy sweter i prawie stale trzymanie r'!k w kieszeniach SCI norm'!. Swiadezy 
to 0 coraz intensywniejszyeh kontaktaeh z krajami anglosaskimi ... 

Caly ten wywod prowadzic rna do tezy, ze wyrainy wciC!i jeszcze hiatus miydzy 
naukow,! mlodosci,! i starosci,! (bez wzgl~du na wiek) jest poehodn,! zachowan 
bardzo duiej eztrsci naszej profesury. Zachowania te wynikaj,! z XIX-wiecznych 
tradycji, z niedostatku (eufemizm!!!) krytyki naukowej, z lekcewaienia jakosci 
dorobku naukowego - nawet nie zawsze na korzysc ilosci - no i z dobrego sarno
poczucia tyeh z nas, kt6rym zdobycie tytulu wystarezy na reszt~ iycia. M6wi~ 
o tych, kt6rych Marian Grabowski w swojej pasjonuj,!cej ksiC!iee nazywa "nad~ty
mi blaznarni". I juz jestesmy tylko krok do tego, co z kolei Maciej W. Grabski 
w referacie wygloszonym na posiedzeniu Zgromadzenia Ogolnego PAN nazwal 
traktowaniem mlodziezy naukowej jak "mi~so profesorskie". Pol biedy, jdli "mi~
so" sluiy do powstania "SZKOLY" naukowej; gorzej, jdli sluzy lokalnemu, mar
nemu uczonemu dla jego lokalnej, marnej "kariery" 

Tu dwie anegdotki hippologiczne: arnbasador Chin (jeszcze nie Ludowych) 
w Zjednoczonym Kr6lestwie, zaproszony na slynne (takie z darnskieh kapeluszy) 
wyscigi konne wAscott (kapelusze!) wym6wil sitr grzecznie, twierdz,!c, cytujy: "My 
w Panstwie Srodka od dawna wiemy, ze niekt6re konie biegaj,! szybciej niz inne". 

Druga, to XII Prawo Murphyego: ,,You can't lead a cavalry charge, if you think, 
you look funny on a horse" (Nie mozesz dowodzic szarz'! kawaleryjskGb jesli 
s'!dzisz, ze wygl,!dasz smiesznie na koniu). 

Przyznarn, i.e przytaezarn je glownie dlatego, i.e bardzo mnie smiesz,!, ale jest 
w nieh takie mysl gltrbsza. Ta ehi6ska jest chyba sarnowyjasniaj,!ca si~, powt6rz~, 
ie w nauee nie liczy si~ wiek, licz'! si~ tylko zdolnosci: nie wszyscystarzy to lumi
narze, a nie wszyscy mlodzi to wschodz,!ce gwiazdy: "niekt6re konie ... " . XII Pra
wo Murphy'ego z kolei uzmyslowilo mi, ie podejrzenie, ii. na koniu wygl,!da sitr 
smiesznie prawie nie wyst~puje u osob mlodych. Mlody uczony wysuwaj,!c jak,!s 
hipotez~jest jej na ogol tal< pewny, tak j'l kocha, i.e nie boi si~ jej obsmiania; ez~s
to nawet nie wie, i.e starsi koledzy lubi'! (za plecarni) szydzic z siebie, ale szydzenie 
z mlodych zazwyczaj im sitr nie oplaea (mlodzik to na ogol zbyt latwy eel). Mlody 
uczony s,!dzi, ie wpadl na swietny pomysl i i.e trzeba go natychmiast realizowac. 
Czasem - weale nierzadko! rna racj~. Natomiast uczeni "srednio-wieczni" (wedlug 
terminologii Zi6lkowskiego) maj,! cz~sto obawy i zahamowania, bo juz wiedz,!, ze 
Pan B6g tworz'!c swiat nie poszedl na latwizn~ i nie nie jest proste. Te wahania 
prowadz,! jednak czasem do zarzucenia swietnego pomyslu (zastawka Tolloezki, 
przypadek funkcji beta Eulera znaleziony przez Suzuki, porzucony za radq mistrza 
z CERNu jako bezwartosciowy i w koneu opisany i znany jako "model Vene-



ziano". Pisze 0 tym Kaku w swojej swietnej Hiperprzestrzeni konkluduj~c, zeby 
nigdy nie brae zbyt powainie rad przelozonych. Ktos, chyba Watson twierdzil, ze: 
"Kiedy wybitny, ale starszy naukowiec mowi, ze cos jest mozliwe, rna niemal ha 
pewno rack; gdy stwierdza, ze cos jest niemoziiwe, najprawdopodobniej myli 8i(. 
Z kolei Einstein wypowiedzial kiedys cudown~ mysl: ,,%!szyscy wiedz~, ze cos nie 
da si~ zrobie, i przychodzi jeden taki, ktory nie wie, ze si~ nie da, i on to wla§nie 
robi". Ten "jeden taki" to jest prawie zawsze "mIody gniewny", chwala Bogu z lu
kami w znajomosci klasycznego pismiennictwa .... No i tu pojawia si~ kluczowa dla 
terainiejszosci i przyszlosci nauki sprawa: mianowieie stosunki Mistrz-Uezen. 
Bowiem mistrz moze mlodzienea z pomyslem zgasie, moze zniszezye jego entuz
jazm, moze przechwycie pomysl i wykorzystae go - Beveridge (w Sztuce Badan 
Naukowych) nazywa to "bandytyzmem naukowym", ja wymyslilem przed tygod
niem wstr~tne okrdlenie "naukowa pedofilia". Prawdziwy Mistrz moze takze 
powiedziee, ze pomysl jest swietny, ale juz zaj~ si~ nim ktos inny (powinien tu 
wskazae, kto i gdzie). Moze zach~cie - pami~tajqc, ze "pomysly ezyniq euda, gdy 
si~ w nie wierzy" (Hirszfeld). To, co teraz powiem zabrzmi moze strasznie 
staroswiecko, ale ja naprawd~ wierz~, ze przyszlose nauki, a na pewno przyszlose 
mlodziezy naukowej, zalezy od jej relaeji z Mistrzami. Niestety coraz rzadziej 
slysz~, by ktos mIodo-wieezny (a nawet srednio-wieezny) m6wil z dum~: ."Jestem 
Uczniem Xa czy Ygreka". Cz~ciej ezyni~ to staro-wieczni, wiedz~e; ze wielki 
nieobecny luminarz nie moze si~ juz obronie ... Najcz~sciej uezony staruszek slysz~c 
o sukcesie swojego bylego wspolpracownika mowi z dum~: "To moj uczen". Mam 
nieswieze uczueie, ze Mistrzowie przestali miee ezas dla Uczni6w, moze nawet 
przestali miee do nieh eierpliwose i ch~e na dysputy z nimi. Moze woleliby miee 
czas tylko dla siebie i swoieh lieznyeh zaj~C? Twierdz~, ze zadanie nr 2 Zi6lkow
skiego (~. zespoly, uczniowie, ksztalcenie nastttpc6w) przegrywa fatalnie z pozos
talymi ezterema elementami. 

Jdli mam raej~, to jest to strategiczny blid, gorszy od skutkow niskiego 
budZetu nauki. 

Kiedy par~ lat temu bawilem dose dlugo w szpitalu, podziwialem wsp6lpacjen
ta, wybitnego architekta-urbanist~, do kt6rego niemal codziennie zwalalo si~ kilka, 
a nawet kilkanascie mlodych osob i szczebiotali sobie calymi godzinami. Nie 
wiem, ezy to bylo najlepsze dla jego swiezo zoperowanego serca, ale na pewno 
ilustrowafo jego wartose jako Mistrza. Ogl~dalem to z prawdziwq przyjemnosci~ 
i mam nadziej~, ze te relacje trwajq, mimo, ze pacjent jui dawno wyzdrowial. Ten 
czlowiek mial uczni6w i b~dzie mial z pewnosciq nast~pc6w. 

Tak sobie mysI~, ze jest to najlepszy spos6b na op6znianie naukowej (i nie 
tylko) starosci. W otoczeniu mlodyeh ludzi mozemy uniknqe zarzutu, ze cz~sto 
l~ezymy "mqdrose mlodosci z energiq wieku starezego" Ooe Sage w Prawach 
Murphyego ). 



Chcialbym jeszcze cos rzec 0 naukowej starosci. John C. Eccles musial, jak to 
w Wielkiej Brytanii, przejsc w wieku 65 lat na emerytur~. Przeni6s1 si~ wi~c 
z Oksfordu do Australii, gdzie dalej kwid naukowo, potem do USA Gak wyiej), 
dostal Nobla z wspomnianym Huxleyem i Hodgkinem. Zdziwaczal dopiero 
calkiem na starosc, piszqc Z Popperem ksi~g~ pt. The Self and its Brain. Profesor 
Engell podal nam przed laty w TPKNie, ie srednia jakosc publikacji osiqga szczyt 
okolo 30 r. iycia, ale ich srednia liczba nie zmniejsza si~ niemal do siedemdziesiqtki 
- wynikaloby z tego, ie ostatnie 40 lat produkcji naukowej to produkcja szmelcu. 
Dla mnie jest to jeszcze jeden dow6d wybi6rczej wartosci statystyki: mamy prze
ciei Samuela Morse'a, kt6ry byl do 41 roku iycia wzi~tym malarzem, a sw6j 
telegraf uruchomil majqc lat 53; mamy organist~ Williama Herschela, kt6ry majqc 
lat 42 zainteresowal si~ astronomiq i przez nast~pne 21 lat wyszlifowal 
wlasnor~cznie 430 zwierciadel do teleskop6w i do poznanych wczesniej 103 
mglawic "doloiyl" jeszcze 2500 i zostal wielkim astronomem ... Jui moie nie 
opisz~ historii kawalerzysty hr. Zeppelina, kt6ry wzni6s1 si~ nad ziemi~ w wieku 
69 lat (Stefan Bratkowski w: Nigdy nie jest za p6ino, KAW 1980). Wydaje mi si~ 
wi~c, ie nie moina usredniac starosci naukowej ani okreslac jej progu, ani etap6w 
starzenia si~ - nawet tak przemyslnie, jak uczynit to w swoim referacie pan rektor 
Tolloczko (v. referat gl6wny dzisiejszej sesji). Przeciei "im wszystkim idzie naprze
ciw czas i przypadek" (Ekl. 9,11, przekl. Cz. Milosza). 

Starosc - nie tyIko naukowa - stwarza nam z definicji sytuacj~ klopotliwq, 
z kt6rej trudno wybrnqc umiej~tnie. Nie si~gajqc jui do Apokalipsy przypomn~ 
tzw. Prawo Boskiej Interwencji: All skill is vain when an angel pees in the touch
hole of your musket. ZYCZqC, by przydarzyio si~ to nam jak najp6iniej, dzi~kuj~ 
Pa:6stwu za uwag~. 



Maciej Zylicz 

Polemika z wystqpieniem 
prof. Tadeusza Tolloczki 

W mysl nomenklatury staroSci i mlodoSci wprowadzonej przez prof Tolloczk~ nie 
zaliczam si~ do Iudzi mlodych - a jak przypuszczam - takie do Iudzi starych, choc moze 
jestem w pierwszej "utajnionej" fazie staroSci ale sam nie zdaj~ sobie sprawy 
z tego faktu Iub wypieram go z podSwiadomoSci. Profesor ToUoczko powiedzial, Ze 
naukowa starosc rozpoczyna si~ w6wczas, gdy spostrzega si~, ie post~p naukowy idzie 
szybciej niz nasza percepcja. Pracuj,,!c w bardzo dynamicznie rozwijaj,!cej si~ dziedzinie 
nauki, jalq jest biologia molekularna, kt6ra wymaga znajomoSci biologii, chemii, medy
cyny, farmakologii, fizyki, informatyki, ze wstydem musz~ przyznae, ze po~p naukowy 
biegnie tak szybko, iZ zawsze byl szybszy nil moja percepcja. Mirno to, dzi~ki kojarze
niu fakt6w z r6znych dziedzin, czasami nie do konca przeze mnie zrozumianych, mog~ 
od czasu do czasu wniest cos nowego w rozwoj dziedziny, kt6r,,! uprawiam. 

Z wyst,!pienia prof. Tolloczki wynika takie, ze niewiele jest pozytywnych atry
but6w starosci. Nie w pelni podzielam ten pogl,!d. Starose nie jest chorob,!, lecz 
stanem, kt6ry powinnismy harmonijnie wpieSe w swoje zycie. Z nieuchronnoSci 
tego procesu trzeba sobie zdawae spraw~ zanim jeszcze b~dzie si~ starym. Kiedys 
uezestniczylem w uroczystosci 70-Ieeia bardzo przeze mnie szanowanego profeso
ra. Ktos z zaproszonych gosci zlozyl dostojnemu jubilatowi zyczenia, z ktorych 
wynikalo, ze wlaSciwie teraz jubilat b~dzie nareszcie mial ezas na prae~ naukow,! 
woln,,! od obowi,!zk6w administracyjnych, od dydaktyki. Pocz'!tkowo zdziwily 
mnie te zycznia. Poiniej zastanowilem si~ i uswiadomilem sobie, ile pozanauko
wyeh rzeezy musz~ robie, aby utrzymae zesp6l naukowy, aby zmienie fatalny sys
tem finasowania i organizacji nauki w naszym kraju. Zamarzylem 0 tym, aby bye 
juz na emeryturze i m6e wrocie do stolu Iaboratoryjnego - do nauki. Starose wi~e 
moze bye pi~kna. Wszystko zalezy od eelu, jaki nam przyswieea i od tego dlaezego 
pracujemy naukowo. JeSli eelem S,! dostojenstwa, kolejne funkeje i zaszezyty, to 
okres starosci w nauce moze przysporzye nam wielu frustracji. JeSli jednak uprawia
my nauk~, bo chcemy poznac prawd~, bo faseynuje nas otaezaj'!ey swiat, ludzie 
- wowezas starose moze bye przepi~knym dopelnieniem naszego iyeia. Mamy 
wtedy wi~cej czasu, aby pomagae innym. Obserowowalem z podziwem mojego 
nauczyciela prof. Karola Taylora, ktory po bardzo intensywanej praey admini
stracyjnej, peini'le funkcj~ dyrektora-zalozyciela nowego instytutu, rektora 
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Uniwersytetu, czlonka KBN pierwszej kadencji, po skonczeniu 65 lat zrezygnowal 
z tego wszystkiego, przekazal nawet kierownictwo Katedry i zaglrrbil sirr w pracrr 
naukow'!. Jego ostatnie lata przed smierci,! przyniosly Mu najwirrcej naukowej 
satysfakcji. Te ostatnie lata byly tei najbardziej produktywne, Profesorowi udalo 
sirr dokonae znacz'!cych odkrye i zaproponowae frapuj,!ce hipotezy. Przyklad prof. 
Taylora nie jest odosobniony, pracowalem przez pewien czas w zespole Artura 
Kornberga, ktory maj,!c przeszlo 70 lat pracowal na pelnych obrotach - kandy
dowal do nastrrpnej Nagrody Nobla. Uwazam, ze nie wiek, ale podejscie do 
uprawianej nauki, entuzjazm s,! wyznacznikiem mlodosci. Mozna miee 70 lat i 
podchodzie do pracy z entuzjazmem, energi,! mlodego czlowieka, mozna miee 
takie 35lat i bye zniechrrconym, sfrustrowanym czlowiekiem. 

Przyklad prof. Taylora mowi nam jeszcze 0 jednej wainej sprawie. Organizacja 
nauki w Polsce jest tak zla, ze najlepsi ludzie na administrowaniu nauki sprrdzaj,! 
najplodniejszy okres pracy zawodowej. Je§li powainie traktuje sirr swoje stanowisko, 
jest to bardzo wyczerpuj'!ca praca i naiwnooci,! jest s,!dzie, ze funkcjrr administracyjn'!, 
np. rektora, dziekana czy dyrektora instytutu moina pogodzie z praq naukow'!. 
Tylko w wyj,!tkowych przypadkach niektorym, jak prof Taylorowi, udaje sirr po 
zakonczeniu paru kadencji wrocie do nauki. W wielu krajach jest jednak inaczej, rek
torami uczelni S,! ludzie, ktorzy bardzo wcze§nie wybrali karierrr administracyjn,! i od 
lat przygotowuj'! sirr do pelnienia roznych funkcji. Maj,!c, w minionym okresie, za 
duzo polityki w nauce model takich karier w Polsce nie jest na razie akceptowany, ale 
myslrr, ze teraz w wolnym kraju powinnismy do niego d'!iye. 

Nastrrpn'! spraw,!, ktot'! chcialbym poruszyc to niezbrrdnosc w danym zespole 
naukowym, a moze i szerzej - srodowisku, rownowagi mirrdzy postawami charak
terystycznymi dla mlodosci i starosci. Tak jak slusznie wspomnial prof. ToHoczko 
mlodosc jest "tworcza, kreatywna i dynamiczna". Ta dynamika, to wystrrpowanie 
przeciwko konwencjom, lamanie kanonow. Czasami nawet pewien brak wiedzy 
doprowadza do tego, ze mlody czlowiek proponuje now'!, wspanial,! hipotezrr. 
Gdyby mial wirrcej wiedzy i doswiadczenia pewnie nigdy nie poszedlby tak smialo 
do przodu - i to jest wspaniale, i to jest wykladnikiem postrrpu. Ale taki "mlody 
gniewny" musi skonfrontowac swoj,! hipotezrr ze starszym, doswiadczonym pra
cownikiem naukowym. Mialem kiedys przyjaciela, do kt6rego zawsze przy
chodzilem, aby mi powiedzial, dlaczego moje doswiadczenie moze mi nie wyjse. 
On zawsze, maj,!c ogromn,! wiedzrr i doswiadczenie, znajdowal kilkanascie argu
ment6w za tym, aby takiego doswiadczenia w og6le nie robie. Niekt6re z tych 
uwag sluiyly mi nastrrpnie przy modyfikowaniu procedury doswiadczalnej. Inne 
Jego uwagi byly niezwykle cenne przy ostroznej interpretacji wynik6w. 

Tak wirrc, w srodowisku rzeczywiscie pracuj,!cym naukowo, musi bye rowno
waga mirrdzy postaw'! charakterystyczn,! dla ludzi mlodych i starych. Tylko wtedy 
zespol nie trwoni czasu na otwieranie juz otwartych drzwi i tylko wtedy zesp61 jest 
takie w stanie dokonae znacz'!cych odkryc naukowych. 



Stanislaw Grzybowski 

Starosc i mlodosc wobec organizacji 
nauki: bolqczki i propozycje zmian 

Omawiaj,!c por6wnawczo i pospolu sytuacjtt najmlodszych i najstarszych pra
cownik6w nauki stajemy z miejsca przed pytaniem, co lq,czy dwie tak odmienne gene
racje i zarazem, co l'!czy tak wiele odmiennych dyscyplin badawczych. Skoncen
trowanie si~ jednak na problemach instytucjonalno-spolecznych ulatwia nam 
niew'!tpliwie zadanie, choc w,!tpliwosci pozostan'!. A witte nie bttdziemy si~ wdawac 
w rozwaiania, co jest, a co nie jest naukq, (pozostaj,!c w cichosci ducha przy przeko
naniu, ze istnieje cos, co trzeba by odzielic od umiejtttnosci zwanych zlosliwie 
"slusarskimi", przewaiajq,cych w dzisiejszej strukturze swiata nauki, i postawic ponad 
nimi jako jakqS "metanauk~"), gdy bowiem omawiamy sprawy instytucjonalne i spo
leczne, mozemy przyj,!c urz~dow,! klasyfikacjtt i oficjalne zaszeregowanie zawodowe 
za podstawtt naszych rozwaiall, choc oczywiscie nie odpowiada to w wielu kwes
tiach intelektualnym czy badawczym problemom naszego srodowiska. Rzecz jasna, 
kaidy z nas patrzy przez pryzmat swojej dyscypliny na nauktt i ro1tt uczonych Gako 
konserwatysta jttzykowy uzywam zaliczanego przeze mnie do nowomowy slowa 
naukowiec jedynie w sensie pejoratywnym)l. za§ zwiqzek mittdzy sytuacjq, najmlod
szych i najstarszych uczonych to nie tylko problem ksztalcenia mlodej kadry, gdzie 
najstarsi mistrzowie maj,! najwittksz,! ro1tt do speinienia, to nie tylko wsp6lne bol,!czki 
materialne asystent6w i emeryt6w, wsp6lna bezradnosc wobec biurokratyzacji iycia 
naukowego, ale r6wniez i pewne nieuniknione sprzecznosci interes6w i dq,Zen, 
kt6rych ukrywac nie nalezy. Proponujt( spojrzec na nie z punktu widzenia czysto prak
tycznego, ukazujq,c, co realnie mozna zmienic, by poprawic sytuacjt( obu tych grup. 

Nie mozna w tym przypadku jednak uciec od problem6w og6lniejszch, doty
czacych calego swiata nauki i jego organizacji. Niech wystarczy jeden przyklad. 
Wielokrotnie, na niejednej uczelni zreszrq, slyszalern biadania, ze senat czy rada 
wydzialu nie rna czasu zaj,!c sitt rnittdzy innyrni rozwojern rnlodej kadry, bo Sq, 
obci'!zone licznyrni debatami i glosowaniami nad sprawami drobnyrni, kt6re bez 

1 Rozr6Znienie uczonego i "naukowca" ("urnyslu £lozo£cznego" i "Brotgelehrte") 
a wraz z· tym r6inych sposob6w rozumienia i uprawiania nauki znajduje si~ jui 
w slynnym wykladzie inauguracyjnym Fryderyka Schillera z 1789 r. (Co to jest 
historia powszechna i po co jq studiujemy [w:] M.J. Siemek, Fryderyk Schiller, 
Warszawa 1970, s.179 nast.) Nie stracilo ono dotqd swej aktualnosci. 



szkody dla demokracji uczelnianej moglby zalatwiac rektor czy dziekan, lub rada 
niiszego szczebla. Zmiana tej sytuacji wymaga cz~sto zmiany ustawy lub co naj
mniej statutu (ezyli zatwierdzenia przez ministerstwo). Tak wi~e konieezne jest 
usuni~cie - trudne, ale moiliwe - zasadniczej bol'lczki, ktora w praktyce paraliiuje 
papierow'l demokracj~ uczelnian'l' bo sprytny rektor czy dziekan sprawy 
naprawd~ waine umieszcza pod koniec posiedzenia, kiedy wszyscy S'l jui glodni, 
zm~czeni i otumanieni. Dopiero wi~c po zlikwidowaniu tej bol'lczki, b~dzie czas 
na zaj~cie si~ przez ciala najbardziej kompetentne sytuacj,! mlodych i starych. 

Zacz'!c wypada oezywiscie od sytuaeji materialnej. Pozw6lcie Pailstwo, ie pomi
n~ oeen~ dzialalnosci politykow odpowiedzialnych za sytuacj~ finansow'l nauki 
i szk61 wyiszych, na sali bowiem siedz,! panie, a ja jako czlowiek staroswiecki 
takich slow, jakich trzeba by tu uiyc, przy paniach nie uiywam. Dodam tylko, ie 
ktos chee chyba doprowadzic do sytuacji, w kt6rej nie b~dziemy mieli innego wyjs
cia, nii wyprowadzic studentow na ulic~. Z Warszawy te sprawy S,! mniej widocz
ne: macie Pailstwo pod bokiem prywatne uczelnie, macie, dzi~ki specyficznemu 
uiyciu algorytmu, tezauryzacj~ profesor6w na wyiszych uczelniach i dzi~ki temu 
niisze ich pensum, co odbija si~ zreszt'! wlaSnie na sytuacji mlodszych koleg6w, 
prowadz'lcych wi~kszosc zaj~c. Poza Warszaw'l tylko niektore dyscypliny ciesz'l si~ 
takim komfortem, cz~sto jednak z innych wzgl~d6w; na przyklad profesorowie 
prawa obecnie prowadz,! przewainie notariaty, kancelarie adwokackie itd., w re
zultacie wi~c zaniedbuj,! zupelnie ksztalcenie student6w i mlodej kadry. Totei poza 
Warszaw'l lepiej jest widoczna nierownosc sytuacji materialnej poszczegolnych 
dyscyplin, a jest to r6wniei nier6wnosc wobec prawa: prawnik moie przyj'lc 
pieni~dze od klienta, lekarz z kliniki uniwersyteckiej traktowany jest w tym 
wypadku, jak przest~pca. Nie trzeba dodawac, ie w wielu przypadkach kom
plikuje to spraw~ ksztalcenia nowej kadry, bo ch~tnych do jej zasilenia po prostu 
nie rna, tam zaS, gdzie si~ znajd~h cz~sto dlatego, ie innej pracy w swoim miescie 
dostac nie mog'l, nie zawsze nalei'l do najlepszych. N a szcz~Scie - tak mowi~ jako 
humanista - dotyczy to glownie nauk scislych, bo lekcewaionym humanistom 
wlasnie prac~ dostac najtrudniej i tu najzdolniejsi ch~tnie zostaj'! na uczelniach czy 
w instytutach badawczych. 

Ci co przychodz'l, szczC(sliwi cz~sto ie dostali byle jak,! prac~ w mie§cie rodzin
nym - bo przyjmowanie zdolnych asystentow z prowincji ze wzgl~d6w mieszka
niowych jest czysta utopi,! - czC(sto nie tylko zarabiaj,! grosze, co jui nie od nas 
zaleiy, ale cz~sto i przez nas s,! obci<!iani prac,! nad sHy. Mamy do czynienia z za
kl~tym kolem. Podstawowym sposobem zwi~kszenia zarobkow staje si~ branie 
godzin nadliczbowych. CzC(sto S,! to godziny kreowane sztucznie, bez rzeczywis
tych potrzeb. Czasem nawet godziny fikcyjne. Zwi~ksza to koszta uczelni i unie
moiliwia podwyik~ poborow w ramach tzw. widelek, albo obniienie pensum. 
A obniika godzin jest w gestii poszczegolnych instytutow. Jesli ktorys z instytutow 
si~ wychyli i obniiy liczb~ godzin dydaktycznych na danym kierunku, a inne nie 



p6jd,!: za jego przykladem, to pracownicy tylkona tym strac'!:. Dodac trzeba, ie 
sytuacja ta najbardziej szkodzi procesowi dydaktycznemu, gdyi obeiqieni nad 
miar~ godzinowo i w czasie tych godzin prowadzeni za qczk~ studenci nie maj'l 
jui wiele czasu na prac~ samodzieln'l i rosnie nam pokolenie nie samodzielne, 
a posluszne. Moze zresztq wlasnie 0 to ehodzi. 

W parze z tym idzie rozrost biurokracji uczelnianej i centralnej. Wei'li aktualne 
pozostaje porzekadlo, ii praea naukowa jest to chwila wytchnienia mi~dzy 
planowaniem i sprawozdawezosei'l. System grantow sprawil, ie aktualnosc ta 
jeszeze wzrosla. Niedawno wprawdzie na lamaeh "Rzeezpospolitej" broniono tego 
systemu, podaj,!:e, iz w innych krajach wypelniac trzeba jeszcze wi~cej formularzy 
i ie chodzi 0 wielkie kwoty. Po pierwsze, to nie zawsze prawda - znam fundusze 
stypendialne, krore zadowalaj,!: si~ kr6tkim podaniem i bibliografiq petenta - po 
drugie, rowniei podanie 0 drobny grant - a 0 te przewaznie wyst~puj,!: na pocz'ltek 
najmlodsi nasi koledzy - bywa cz~sto nadmiernie skomplikowane, po trzecie, 
informaeja 0 tym, jaki i jakie granty mozna uzyskac ez~sto jest zatajana przez tych, 
co jui wiedzq i nie che'l informowac konkurencji. Wreszeie, co najwazniejsze, 
w krajaeh Unii Europejskiej i w Stanaeh Zjednoczonych, petent rzadko sam 
wypelnia formularz: on tylko dostarcza informacji odpowiedzialnemu za to i fa
chowemu urz~dnikowi, a nast~pnie formularz jui wypelniony podpisuje. 

Dodac przy tym trzeba, ie obecny system grantow maksymalnie utrudnia 
spraw~ publikacji prac naukowych i ich nalezytego honorowania, co dla huma
nist6w, zwlaszeza mlodyeh, mialo dawniej istotne znaezenie, byto silnym bodicem 
do szybkiego ukonczenia oraz przygotowania do druku praey awansowej. Tu rola 
ezasopism naukowych i wydawnictw byla olbrzymia i pozostawienie do ieh dys
pozycji odpowiednich funduszy, zamiast obraeania ieh na zwi~kszenie biurokra
tycznej maszyny grantow, byloby jak najbardziej na miejscu. Sam pami~tam, 
i z wdzi~cznosci'l wspominam, redaktorow czasopism i oficyn wydawniczyeh, 
kt6rzy wsrod nas, wowczas mlodyeh i poczqtkujqcyeh asystent6w i aspirantow 
poszukiwali przyszlych autor6w, umieli im zawierzyc i umoiliwic im publikowanie 
ich prac pod wlasnym, faehowym i iyezliwym okiem opiekunczym, nie zapomi
naj'lc w tych trudnych ezasach rowniei 0 ich prawie do wolnosei przekonan. 
Wyniki byly jak najlepsze. Dopoki nie przywr6eimy tej najodpowiedniejszej dla 
mlodego uezonego szybkiej, a zarazem oplacalnej seieiki do grona renomowanych 
tw6re6w, dop6ty w szeregu gal~zi badawczych nie mozemy si~ spodziewac szyb
kiego przyrostu wartoseiowej mlodej kadry. 

Ale biurokratyzacja nie ogranicza si~ do systemu grant6w. Na samych uczel
niach znajduj'l si~ przyezyny uniemozliwaj'lce wykorzystanie w pelni struktury 
urz~dniezej dla dobra uczonych, zwlaszcza tyeh najmlodszych. Struktura ta uksztal
towana bowiem zostala w dobie PRL nie po to, by uczonym pomagac, leez by ieh 
kontrolowac. Wbrew obowiqzuj,!:cej we wszystkich przedsi~biorstwach panstwo
wych (a takimi byly i niestety nadal S'l wyisze uezelnie i instututy naukowe), ie 



pierwszym zast~pc::t naczelnego dyrektora jest g16wny ksi~gowy, powolano 
stanowisko dyrektora administracyjnego, prawdziwego dyktatora uczelni i od 
niego uzaleiniono nie tylko kwestora, ale rowniei wszystkich urz~dnikow i pra
cownikow technicznych. S,! wi~c oni pracownikami administracji, a nie wydzialu 
ezy instytutu. Na dolnyeh szezebleeh jest ieh zreszt'! niewielu i w instytutaeh ezy 
na wydziale cz~sto s,! obci,!ieni praea nad sHy; wladz~ deeyzyjnq maj,! centralne 
dzialy administraeji uezelnianej. Miody i nie ustosunkowany na uczelni badaez si~ 
do nich ze SWq spraWq nie przebije, stary, ktory si~ jui: nie liczy w uezelnianej grze 
inryg, jest przez nich lekcewaZony. A choe w instytutach i na wydzialach panuj::t 
cz~sto - ale nie zawsze - przykladne, koleienskie stosunki mi~dzy urz~dnikami 
a pracownikami dydaktycznymi, to ci pierwsi cz~sto po prostu nie mogq i nie 
umiejq wiele pomoc tym drugim. Rozbicie centralnej administracji uczelni, ktora 
nie pomaga a tylko kontroluje, zniesienie urz~du dyrektora administracyjnego 
i rozbicie jednosci zarzqdzanej przez niego biurokratyeznej machiny, jest nieod
zownym warunkiem uzdrowienia tej sytuacji. Umoiliwi to przesuni~cie do insty
tutow etatow administracyjnych i powierzenie zajmuj,!cym je urz~dnikom prac 
dotyehczas wykonywanych w praktyee przez mlodszych kolegow, od ukladania 
podzialu godzin po zajmowanie stanowiska formalnie dydaktyczno-naukowego, 
w praktyce urz~dniczego. Wiadomo przeciei, ie nagminna praktyka powierzania 
adiunktowi stanowiska wicedyrekrora instytutu odsuwa ad calendas Graecas jego 
habilitacj~, a swieio upieczony docent (ie pozostan~ przy tradycyjnym tytule) 
wybierany jest natychmiast prodziekanem, a w najlepszym razie przewodniczy 
roi:nym komisjom, co znakomicie utrudnia jego start do Belwederu. To musi si~ 
zmienie: niech urz~dnicy wreszcie zaczn'! pracowae pod naszym kierownictwiem, 
a nie kontrolowae, jak my wykonujemy prace czysto urz~dnicze. Inicjatywa w tej 
sprawie musi wyjse z wielkich uczelni, ktore Sq dose silne, by przygotowae 
odpowiednie zmiany statutowe i wymusie je na ministerstwie (potrzeby istnienia 
tego ostatniego w obecnym ksztalcie, molocha hamujqcego oddolne przemiany, 
tei: nie dostrzegam, ale to jui od nas nie zaleiy). Reform~ wymusi zreszt::t iycie: 
obecne tendencje samofinansowania si~ nie tylko wydzialow i instytutow, ale 
nawet katedr b~dq musialy spowodowae ich wi~ksz,! niezaleinose, wi~ksz,! spois
tose wewn~trznq, a co wi~cej zasilenie ich fachowymi silami administracyjnym, 
czuwaj,!cymi mi~dzy innymi nad wla5ciwym przygotowaniem rozwoju mlodej 
kadry. 

Uzdrowienie struktury administracyjnej uczelni jest zatem dla tego rozwoju 
niezb~dne. Nie znaczy to, ie nie naleiy krytycznie spojrzee na system awansowa
nia. Kosciq niezgody jest tu obecnie system habilitaeji. Z,!dania staryeh adiunktow, 
by ich bronione przed laty i cz~sto calkowicie przestarzale prace doktorskie daly 
im dost~p do grona profesorow, S,! oczywiscie nie do przyj~cia Ale S,! wsrod nich 
rowniei i przedstawiciele nadziei niespelnionych z ludzkich, zrozumialych przy
czyn, glownie materialnych. Naleiy tego oszcz~dzie ich mlodym nast~pcom. Nie 



przez zniesienie habilitacji, bron Boie. Na to dzisiejszy doktorat jest zbyt latwy do 
uzyskania i nie moie bye trudniejszy, jdli rna zachowae sw<} rol~ spoleczn<}. Ale 
bywaj<} doktoraty znakomite i w tych wypadkach ttzeba by jako srodek wyj<}tkowy, 
poddany ostrej kontroli zewn~trznej, wprowadzie moiliwose doktoryzowania si~ 
i habilitowania na podstawie tej samej rozprawy. Dodae trzeba, ie przeciei istot
nym walorem habilitacji jest wyklad i kolokwium, ujawniaj<}ce walory intelektual
ne habilitanta. W tych krajach, gdzie habilitacja dot<}d istnieje - na przyklad 
w Niemczech - jest ona znacznie mniej zbiurokratyzowana, a za to dokonywana 
nie na wlasnej uczeIni, co tylko podnosi jej autorytet. U nas, co kilka lat, zwi~ksza 
si~ wymogi formalne, czyli liczb~ papierk6w, kt6re habilitant musi przygotowae, 
co przynajmniej 0 kilka miesi~cy odwleka termin habilitacji. 

Nie zawsze tak bylo. Karol Potkaflski, kt6ry si~ do habilitacji nie kwapil, spot
kal w czasie spaceru dwoch profesorow i odbyl z interesuj<}C'l rozmow~: zloiyli 
z niej sprawozdanie jako z kolokwium i kolokwium to zostalo przyj~te. Stanislaw 
Estreicher, docent w wieku 26 lat, zostal przed wykladem wzi~ty przez studenta 
za koleg~ z roku. Obecne upieranie si~ przy habilitacji mozolnej, preferuj<}cej nie 
tyle glow~ co calkiem inn<} cz~se ciala, powoduje zrozumiale, acz niebezpieczne 
protesty przeciw habilitacji w og6le. Rezultatem jest tei od lat zatwierdzanie habili
tacji marnych, ale pracochlonnych, byle zgodnych z panuj<}cym trendem w nauce, 
odrzucanie zas habilitacji nowatorskich, po latach dopieto uznanych: casus 
Andrzeja Zaj<}czkowskiego jest tu chyba wystarczaj<}co wymoWlly2. 

Aby jednak przygotowae mlodych Iudzi intelektualnie nie wystarcz<} tylko 
dzialania samych uczelni, musz<} one bye wl<}czone w calose systemu oswiaty. 
A system to wyj<}tkowo na zmiany oporny. Ostatnia reforma nie tyka kwestii 
najbardziej drailiwych: obowi<}zkowosci wszystkich ptzedmiotow przez peine 12 
Iat nauczania, przy nie dostosowaniu ich do specyfiki profilow licealnych zr6inico
wanych tylko na papierze. Wskutek tego mamy iniynier6w, ktorzy nie maj<} poj~
cia 0 dziejach techniki - nie wiedz<} na przyklad, ie to Polak wlasnie 350 lat temu 
wynalazl rakiet~, bo musieli wkuwae daty statutow i wojen albo ziewae nad 
"Chlopami" i "Przedwiosniem". Mamy tei historykow, ktOtzy nie wiadomo po co 
wiedz<}, co to jest calka i Iogarytm, ale nie odroiniaj<} Rubensa od Rembtandta, 
a "Don Kichota" znaj<} z dziecinnej kreskowki telewizyjnej, zas z fizyki maj<} 
wiedz~ stOSOWll<} dia iniyniera, nie wiele wiedz<}c 0 konsekwencjach filozoficznych 
fizyki wspolczesnej. To wszystko musz<} nadrabiae na studiach, cz~sto jui jako 
mlodzi pracownicy naukowi. Wszyscy zaS na wlasn<} r~k~ musz<} doskonalie swoj<} 
wiedz~ j~zykow<}. I pomyslet, ie w najgorszych latach pot~piania zgnilizny kapitalis
tycznego Zachodu moglem jako mlody asystent w instytucie PAN-owskim chodzie 
za pieni<}dze PAN na trzy lektoraty j~zykow zachodnich. Ktora z polskich uczelni 

2 A. Zaj,!czkowski, Szlachta polska. Kultura i struktura. Warszawa 1993. Przed
mowa s. 5-8. 



dzis tak dba 0 doksztalcanie mlodej kadry? Za to nie musialem wowczas 
ucz~szczac na powtork~ wykladow kursowych z czasu studiow, ochrzczon~ dum
nie "studiumdoktoranckim", CO nap~dza nam nowe godziny nadliczbowe. 
Bo przeciei i troch~ winy tkwi w nas samych. Obarczamy mlodych cz~sto nie
potrzebnq praCq nad sHy. Przykladowo, oni przygotowuj~ testy egzaminacyjne, 
ktore majq zastqpiC egzamin ustny, i oni dokonuj<J: oceny ich rezultat6w; oszcz~dza 
nam to trudow pytania oraz przykrosci wyrzucania za drzwi studentow, zwlaszcza 
zaocznych, kt6rzy uwaiajq coraz cz~sciej, ie zamiast si~ uczyc, lepiej przynieSc 
egzaminatorowi koniak. Tym samym jednak znika z planu studi6w Jakie wainy 
element ksztalcenia - rozmowa egzaminacyjna - a nasi najmlodsi koledzy naraiani 
S'l z kolei na pokusy, coraz wi~ksze w miar~ post~puj~cej komercjalizacji studi6w. 

Pod jednym natomiast wzgl~dem poprawila si~ sytuacja mlodzieiy naukowej. 
Przedtem nieliczni tylko profesorowie przekazywali uczniom swoje ksi~gozbiory 
i papiery. Kupowaly je biblioteki i archiwa - byly to, jak mawial jeden z niedawno 
zmarlych naszych wielkich uczonych - "pieni~dze dla wdowy". Dzi§ nikt bibliote
ki, nawet pelnej dziel znakomitych, nie kupi, a pozbyc si~ jej trzeba, bo nadchodzi 
uwolnienie czynsz6w i emeryci posiadajqcy mieszkania kwaterunkowe, obecnie 
prywatyzowane, b~dq musieli w najlepszym razie zmienic mieszkanie, 0 ile nie 
znajd'l si~ na bruku. 

Wladyslaw Szafer, kiedy go w pelni sil, w wieku lat zaledwie osiemdziesi~ciu, 
kiedy to bez trudu wchodzil na Kasprowy (bo noga jego w kolejce nigdy nie po
stala), poslano na emerytur~, opracowal iyciorysy losowo wybranych stu bota
nik6w, by udowodnic, ie po siedemdziesiatce ma si~ wciqi umysl niezwykle 
sprawny, dokonuje si~ wielkich odkryc naukowych, ksztalci si~ znakomitych 
uczniow i podejmuje si~ waine prace organizacyjne, zas ci, ktorym to uniemo
iliwiono, umierajq przedwczeSnie, nie przywykli do intelektualnego lenistwa3• 

Pr6bujqc zweryfikowac te obliczenia, sprawdzilem latwo dost~pne i razem zebrane 
dane dotyczqce historyk6w polskich doby pozytywizmu4• Jesli chodzi 0 tworczosc 
dane byly jeszcze bardziej przekonujqce, mniej bylo tylko przedwczesnych zgon6w, 
zapewne dlatego, ie historykowi latwiej jest stworzyc sobie indywidualny warsztat 
pracy naukowej. Nawet jesli z obliczen tych wylania si~ rowniei obraz mniejszosci, 
kt6ra z odejsciem na emerytur~ zaprzestaje pracy badawczej, to wi~kszosc uczo
nych, iyjqcych dose dlugo, na starosc nie tylko tworzy, ale co wi~cej, tworzy dziela 
najdoskonalsze w swoim dorobku. W wypadku historyk6w jest to niemal regulq, 

3 Korzystalem z pelnego tekstu W. Szafera (Tw6rczosc w iyciu naukowca) wraz 
z notatkami, biodiagramami i materialami statystycznymi. (Rkp. Biblioteki 
Jagiellonskiej, Przyb. 751/76 i 757-760/76). Praca drukowana w "Organonie" 
1968. 

4 Historiografia polska w dobie pozytywizmu (1865-1900). Kompendium doku
mentacyjne. (red.) R. Przelaskowski. Warszawa 1968. Zebrane tam materialy uzu
pelnilem opieraj,!:c si~ na innych wydawnictwach bibliograficznych. 



choe wracajqc do spraw naukowej mlodziezy, trzeba przypomniee i takich, ktorzy 
debiutowali wielkimi syntezami przed trzydziestkq (Michelet, Thiers, Szujski). 
W tym ostatnim jednak wypadku pot~znym bodicem stawal si~ moment dziejowy 
zach~cajqcy mlodych do nowatorskiego, smialego podsumowania przeszlosci. 

Rozwazania nasze ex definitione objqe powinny uczonych w wieku emerytal
nym, to jest po 65 roku zycia, choe przeciez wiekszose z nich korzysta z mozliwos
ci pracy na pelnym etacie do siedemdziesiqtki, na pol etatu jak najdluzej. Ostatnia 
karuzela z wydanym wpierw pozwoleniem na pobieranie pensji i emerytury, 
a pozniej koniecznosciq dokonania w tym celu bzdurnej i upokarzajacej formal
nosci wypowiedzenia i powtornego zawarcia umowy nie przyczynila si~ do wzbu
dzenia w nich gorqcych uczue dla Ministerstwa, kt6re zachowalo si~ tu, lagodnie 
mowiqc, nieelegancko, tak jak nie ruszylo palcem, gdy ZUS i Ministerstwo Pracy 
odbieralo bylym aspirantom prawo do zaliczenia lat aspirantury do emerytury 
i wyslugi lat, co bylo typowym przykladem dzialania prawa wstecz. I znow trzeba 
podkreslie dobrq wol~ ogromnej wi~kszosci uczelni, kt6re starajq si~ kontakt 
z emerytami utrzymae tak dlugo, jak ich finanse i sily emerytow pozwolq. Nie 
tylko 0 dofinansowanie skromnej emerytury tu chodzi. Wlasnie Wladyslaw Szafer 
ukazal, jak odci~cie od warsztatu naukowego, skazanie na bezczynnose, 
przyspiesza zgon uczonego, jak owocna ZaS bywa dzialalnose naukowa i wycho
wawcza po siedemdziesiqtce. I w innych dziedzinach nauki mozemy znalese tego 
liczne przyklady. Jednakie rzqdzqcych nami urz~dnikow to nie obchodzi. P61 etatu 
emeryckiego musi bye oplacane calkowicie z funduszy wygospodarowanych przez 
uczelnie, nie liezy si~ do tzw. "algorytmu" i innych skomplikowanyeh "akredy
tacji" (nieeh Bog przebaczy tworcy tej egzotyki werbalnej, bo ja mu psucia pol
szczyzny nie wybacz~). Emeryt moze brae udzial w radzie wydzialu z glosem 
doradczym, ale glosowac nie moze - nawet przy doktoryzowaniu i habilitacji 
wlasnych uczniow. Argumenty, ze przeciez gdzie indziej uczeni idq na emerytur~ 
o dziesiye lat wczesniej, ze trzeba zwolnic miejsca dla mlodych, swiadczq 0 calko
witej nieznajomosci problemow kraju, kt6ry dostarcza bezpfatnie uczonych 
calemu zachodniemu swiatu, ana uczelniach wykladajq podstarzali adiunkci, (nota 
bene podobnie jest w pike noznej, ale tam przynajmniej eksport najlepszych si~ 
oplaca). Dop6ki koniecznym jest rozwijanie wyzszych uczelni, dop6ty naleiy 
korzystac z organizacyjnych i dydaktycznych walorow emerytowanych profe
sor6w, oczywiscie pami~tajqc 0 wyzyskaniu ich walorow badawczych dopoki im 
sil starczy. 

A zatem, reasumujqc nasze rozwazania, podkre§lic trzeba, ze traktujqc stosunek 
wladz panstwowych do naszych postulat6w jako klysk~ zywiofowq, z ktoq 
niewielkq mamy szans~ wygrac, trzeba skoneentrowac si~ na reformach, ktore 
mozemy przeprowadzic sami lub mozemy wymusie - patrzqc realnie, 0 ile nie b~dq 
one zbyt kosztowne. Po pierwsze wiye, przygotowanie najlepszych do pracy 
badawczej winno ZaCZqe si~ w liceach i polegae na wi~kszym zr6znicowaniu pro-



gramow, dajqc najzdolniejszym prawo nie tylko do poglebiania wiedzy, ktora ich 
interesuje, ale rowniei do zrezygnowania z wiedzy, ktora im nie b((dzie potrzebna. 
Rychle wprowadzenia na studiach systemu punktowego obowiqzujqcego w Unii 
Europejskiej zostanie dzi((ki temu ulatwione, a samodzielnosc intelektualna przy
szlych pokolen intelektualistow i uczonych zapewniona. Konieczne jest przepro
wadzenie na uczelniach i w calym systemie szkolnictwa wyiszego i nauki -
reformy administracyjnej i reformy systemu podejmowania decyzji, polegajqce na 
przesuni((ciu etatow urZ((dniczych na niisze szczeble i powierzeniu urzl(dnikom 
szeregu prac wykonywanych dotychczas przez pracownikow naukowych, oraz 
przez przekazanie decyzji podejmowanych dotychczas kolegialnie na wyiszych 
szczeblach kierownikom jednostek niiszych rangq, obciqienie zaS cial kolegialnych 
pelniejszq odpowiedzialnosciq za ksztalcenie mlodej kadry, przy pelnym wyko
rzystaniu moiliwosci emerytow i zagwarantowaniu im, 0 ile w pracach uczelni 
biorq udzial nadal, pelnych praw glosu i przy uwzgll(dnieniu ich pozycji w ocenie 
uczelni. To nie zwalnia nas z walki 0 lepsze warunki materialne nauki i uczonych, 
ale to wlaSnie uczynic moiemy i wywalczyc musimy w sytuacji obecnej. 



Piotr Sztompka 

Wiek uczonych a spoleczna 
strukturanauki 

Nie Sqdz~, aby mozna bylo analizowac "mlodosc i starosc w nauce polskiej", 
bez rozpoznania og61niejszych prawidlowosci dotyczqcych roli wieku dla 
spolecznosci uczonych i funkcjonowania iycia naukowego. Iekst ten jest wi~c 
w zamysle autora teoretycznym uzupelnieniem do referatu Marka Zi6lkowskiego, 
skupionego na speeyfice krajowej. 

WIEK JAKO PODSTAWOWY ASPEKT SPOLECZENSTWA 

Jesli spoleezenstwo to to, co jego czlonkowie robiq i myslq, wiek determinuje 
ksztalt i losy spoleezenstwa w istotnym stopniu. 

W skali indywidualnej, dotyezqcej kaidego czlonka spoleczenstwa z osobna, 
wiek wplywa na ludzkie post~powanie, jego kierunek, intensywnosc, skutecznosc, 
podejmowane role. Wplywa tei na subiektywn~ otoezk~ zaehowa6.: aspiraeje, 
motywacje, postawy, przekonania. 

W skali spoleeznej istotnq og61nq eeehq zbiorowosci jest rozklad liczebny, ilos
ciowy roznyeh kategorii wiekowyeh, a takie ezynnik jakoseiowy - znaezenie kul
turowe jakie spoleczenstwo przypisuje swoim mlodszym i starszym ezlonkom. 
Mowimy w skrocie 0 "starych" i "mlodyeh" spoleczenstwach. Ie proporeje i te 
akcenty kulturowe istotnie wplywajq na podmiotowq sil~ ealyeh zbiorowosci, ich 
dynamizm, zdolnosc do tw6rczego samoprzeksztaleania si~, przezwyci~zania trud
nosei, pokonywania barier i osiqgania eelow. 

WIEK JAKO ISTOTNY CZYNNIK W NAUCE 

JeSliz socjologieznej perspektywy nauka toto, co robiq i myslq uczeni, to, analo
gieznie, wiek decyduje 0 eharakterze, kierunku, intensywnoSci, efektywnoScidzialal
nosci badawczej, a takie 0 doborze r61 wykonywanyeh przez uczonyeh. A w wymiarze 
subiektywnym wplywa na przekonania, aspiracje, motywacje, postawy uezonyeh. 

Istotnq eeehq nauki jako ealosci moze bye z tej perspektywy jej ilosciowa 
"starosc" ezy "mlodosc" albo, patrzqc bardziej dynamicznie, jej "starzenie si~" 



blldi "mlodnienie", a takie - jakosciowo - prefereneje kulturowe skierowane ku 
jednej lub drugiej kategorii wiekowej i oczekiwania na temat r61, jakie powierzane 
bye powinny miodym i starym. Decydowae to bc;dzie w istotnym stopniu 0 reali
zacji zadan nauki: przede wszystkim poznawczych, 0 jej zdolnosci mierzenia sic; 
z wainymi problemami, osillgania oryginalnych wynikow, og6lnym dynamizmie 
i innowatorstwie. 

Podobnie jak w wielu innych dziedzinach iycia spolecznego, charakterysty
czne dla nauki Sll procesy samowzmacnianiajllce sic; (self-amplifying and self-ful
filling processes, Merton 1996). Nauka zdominowana przez starszych kladzie 
akcent na doswiadczenie, zasob wiedzy, "wyslugC; lat", ortodoksjc; przekonari.. 
Rekrutaeja mlodyeh jest utrudniona, kariera zwolniona, samodzielnose opozniona 
- co prowadzi do jeszeze mocniejszego starzenia siC; nauki. Starzejllea siC; nauka 
zmniejsza z konieeznosei efektywnose, przynosi mniej atrakeyjne i innowatorskie 
wyniki, uzyskuje wic;e eoraz mniejsze srodki, przycillga coraz mniej adeptow, co 
dalej poglc;bia starzenie siC;. 

Odwrotnie, nauka zdominowana przez mlodych kladzie al(eent na oryginal
nose, innowaeyjnosc, pomyslowose, swieiosc spojrzenia, nonkonformizm, ale 
latwo zapomina 0 tradyeji, korzeniaeh, z kt6ryeh siC; wywodzi, nonszalancko trak
tuje poprzednikow, owych "olbrzym6w, na ramionach ktoryeh stoi" (Merton 
1965), a takie latwo kwestionuje i relatywizuje zastane standardy naukowosci 
(Barber 1998). Rownoezesnie sprzyja otwartosci rekrutacji, przyspieszonemu 
awansowi, wezesnemu osillganiu samodzielnego statusu - co prowadzi do dalszego 
mlodnienia nauki. 

I pierwszy i drugi proees, gdy przebiega w sposob skrajny i jednostronny, moie 
prowadzie do glc;bokiego kryzysu nauki. BC;dC; dowodzil, ie nauce potrzebni Sll 
i starzy, i mlodzi, a wartosci, kt6re do nauki wnoszll nie Sll sprzeezne, leez kom
plementarne. 

TRZY TEZY WYMAGAJ1\CE WYJASNIENIA 

Sformuiujmy trzy konstatacje, co do kt6ryeh istnieje w socjologii nauki 
znaezny konsensus. Po pierwsze, nauka w por6wnaniu z innymi kategoriami 
zawodowymi cechuje sic; wiC;ksZll "staroseill", to znaczy wiC;kszll proporcjll adep
tow w wyiszyeh kategoriach wiekowych, przesunic;ciem normalnego rozkladu 
w stronc; populacji starszych wiekiem, a takie silniejszym, kulturowym akcentem 
na dojrzalose. Porownajmy pod tym wzglc;dem np. naukc; i sport. 

. Po drugie, roine spoleczenstwa r6inill siC; istotnie pod tym wzglc;dem; w nie
ktorych to skrzywienie rozkladu w stronc; starszych jest wic;ksze, a w innych 
rnniejsze, podobnie w systemie kulturowych wartosci jedne stawiajll na miodose, 
a inne afirmuj'l dojrzalose.· Porownajmy np. srodowiska naukowe Polski i USA. 



Po trzecie, r6ine obszary nauki czy nawet r6ine dyscypliny r6ini,! si~ propor
ej,! mlodyeh i starszyeh w elitach naukowych, a wi~c wsr6d uczonych postrze
ganyeh jako wybitni ze wzgl~du na wag~ badawczych osi,!gni~c. Por6wnajmy np. 
fizyk~ i histori~. 

Dlaczego tak jest: sk'ld te r6inice? Pozostal,! cz~sc referatu poswiec~ naszki
eowaniu teorii eksplanacyjnej kilkunastu hipotez wyjasniaj,!cych te zaobserwo
wane fenomeny. 

SKJ\D WI~KSZA "STAROSC" NAUKI OD INNYCH DZIEDZIN? 

Decyduje 0 tym, po pierwsze, swoisty charakter kariery zawodowej: rekrutacji 
do zawodu, przebiegu pracy zawodowej, przejscia w stan spoczynku. W nauce 
wyst~puje systematyczrta, wyrainie okrdlona i zinstytucjonalizowana sekwencja 
terminowania: cykl stopni i tytul6w naukowych, ai do osi,!gni~cia samodzielnos
ci, czy mowi,!c kzykiem ceehowym "mistrzostwa". Droga ta jest szczeg6lnie dluga 
w por6wnaniu z innymi rzemioslarni czy zawodami. Szczebli na ogol nie moina 
przeskoczyc, a przej§Cie kaidego wymaga czasu. (Np. w USA sredni okres od 
rozpocz~cia edukacji na uniwersytecie do doktoratu wynosi 11 lat. U naschyba 
jeszcze wi~cej.) 0 awansie w nauce decyduje gl6wnie "dorobek naukowy", pula 
osi,!gni~c (przede wszystkim publikacji), ktorych kumulacja wymaga czasu. PeIny 
status zawodowy osi,!ga si~ wi~c p6zniej nii w innych zawodach. I na ogol dopiero 
wtedy uzyskuje si~ dost~p do srodk6w, a takie rosn,!C'! widocznosc w srodowisku 
naukowym, co po uplywie kolejnego, znacznego okresu, otwiera szanse wejscia do 
elity naukowej. 

Karier~ zawodow,! konczy si~ p6zniej nii w innych zawodach (co jest nawet 
usankcjonowane prawnie jako p6Zniejsza emerytura). Wlasna aktywnosc badaw
eza konczy si~ na ogol wraz ze smierci,!, a niekt6re role wykonuje si~ doiywotnio 
(np. ezlonkostwo akademii nauk, st'ld nie tylko w PAN, ale i w National Academy 
of Sciences mediana wieku to ponad 62 lata, a jedna czwarta czlonkow 
przekroczyla 70 lat. Ten mechanizm "starzenia si~" zbiorowosci jest najbardziej 
wyrazny w akademiach nauk 0 ograniczonej liczbie czlonkow, gdzie przyj~cie 
nowego wymaga wczdniejszego odejscia innego. Polska Akademia Nauk jest dla
tego "starsza", np. od Academia Europaea w Londynie, gdzie sklad czlonkowski 
nie jest prawnie limitowany). 

Wszystko to sprawia, ie w nauce wyst~puje znacznie przedluiona aktywnosc 
zawodowa, kt6ra w innych zawodach konczy si~ automatycznie z przejsciem 
w stan spoczynku. St,!d w srodowisku jako calosci wi~ksza proporcja ludzi 
starszych. 

Dodatkowy czynnik to og6lne przedluienie okresu iycia w krajach rozwini~
tych. Uczeni, jak i wszyscy inni iyj'l w naszych czasaeh dluiej nii dawniej, umie 



raj,! p6iniej i st,!dproporcja starszych w populacji w og61e, a w populacji uczonych 
w szczegolnosci stale rosnie. Ponadto, z powodow nie do konca jasnych, wsrod 
uczonych wyst~puje wi~cejniz w calej populacji przypadkow dlugowiecznosci, 
co wzmacnia jeszcze wskazan,! tendencj~. 

SK1\D ROZNICE "STAROSCI" I "MLODOSCI" NAUKI 
W ROZNYCH KRAJACH? 

Czynnikiem podstawowym jest atrakcyjnosc zawodu uczonego i ci,!gly, bogaty 
naplyw mlodziezy. U nas, glownie z powodow ekonomicznych, wyst~puje w tym 
zakresie kryzys i starzenie si~ nauki. Jak twierdz,! niekt6rzy, w polskich uniwer
sytetach pozostan~ niedlugo sami profesorowie bez asystentow. 

luna . istotna okolicznosc to sztywnosc i zbiurokratyzowanie schematu karier 
naukowych lub przeciwnie wi~ksza plastycznosc i otwartosc na wyj,!tkowe, wybitne 
osi~gni~cia pozwalajqce przeskoczyc szczeble kariery. Pomi~dzy poszczeg6lnymi kra
jami wyst~pujq te r6inice w liczbie i stopniu sformalizowania poszczeg6lnych 
szczebli niezb~dnych w karierze. (Moj wybitny doktorant z Japonii odeslal mi 
znakomitq opini~ proszqc 0 50% gorszq, poniewai m6j entuzjazm bylby wlaSciwy, 
gdyby staral si~ 0 profesur~, a on na razie tylko aspirowal do stanowiska asystenta!) 

Waine jest tempo osiqgania poszczegolnych szczebli i dochodzenia do samo
dzielnosci czy dojrzaiosci, wraz z dost~pem do srodkow i widocznosci srodowis
kowej. Porownajmy na przyklad bardzo p6in~ profesur~ we Wloszech i stosun
kowo szybkie "tenure" na wielu uczelniach amerykanskich. 

Dui~ donioslosc ma ruchliwosc pozioma, migracje z nauki i do nauki: odcho
dzq bowiem na ogol mlodzi, a przychodz,! starzy. Proces w obu przypadkach dziala 
w stron~ starzenia si~ srodowiska naukowego (Hryniewicz i in. 1992). 
I tak, wyst~pujq, po pierwsze, migracje "wewn~trzne" - pokusy i szanse drenujqce 
nauklt na rzecz innych zawod6w (ocenia si~, ie w Polsce w ci,!gu 10 lat ok. 15% 
odeszlo ze srodowiska naukowego). Przede wszystkim decydujq 0 tym lepsze 
warunki materialne czy szanse szybszej kariery poza naukq. Niedoinwestowanie 
nauki wywoluje nieuchronnie odplyw od nauki najbardziej zdolnych, mlodych 
ludzi - migracje "zewn~trzne", drenai mozgow (w Polsce w ciqgu 10 lat wyjechalo 
za granic~ na stale ok. 100/0 uczonych). Tendencj~ ucieczkowq wywolujq zle 
warunki materialne, archaiczny warsztat, slabe szanse awansu itp. I znow wyjez
dzaj~ przewainie mlodzi: fundusze stypendialne stawiajqlimity wiekowe, poten
cjalni pracodawcy zagraniczni preferuj~ mlodszych. 

"Starzeniu sif nauki sprzyja r6wniez ruch w przeciwnym kierunku, 
naplywanie do nauki os6b odnoszqcych sukcesy w innych dziedzinach: technice, 
polityce, prawie, wojsku. Gdy nauka otwiera wyjqtkowe, niemerytokratyczne kty
teria rekrutacji, np. w naszym prawie pozwala. zostac profesorem dzi~ki 



pewnym osi,!gni~ciom praktycznym, wrota swi,!tyni wiedzy zostaj,! uchylone zbyt 
szeroko. Nauka staje si~ np. przechowalni,! niespelnionych lubemerytowanych 
politykow czy generalow. Motywacja z ich strony jest silna, gdyi synekura w nau
ce nobilituje, daje trwalosc i pewnosc pozycji spolecznej. Ci, ktorzy przychodz,! s,! 
oczywiscie na ogol starsi i ich obecnosc pogl~bia proces "starzenia siy" nauki. 

Charakterystyczne jest na przyklad, ie mediana wieku adeptow nauk polity
cznych jest znacznie wyisza nii w fizyce czy astronomii, a najwi~ksze stowarzysze
nie mi~dzynarodowe w tej dziedzinie - IPSA - ai roi si~ od bylych rninistrow, bur
mistrz6w, sydziow, konsultantow rz,!dowych i liderow partyjnych. 

S.K1\D ROZNICE POMI~DZY ROZMAITYMI 
DYSCYPUNAMI NAUKI? 

Przytoczmy na wst~pie troch~ ciekawych danych. W jakimwieku uzyskiwali 
nagrodzone pozniej wyniki nobliSci z roinych dziedzin? Fizyka - przeci~tnie 361at, 
chernia - 38, medycyna i fizjologia - 41, ekonomia, 56. A kiedy pisali swoje 
najwainiejsze dziela widcy tworcy nauki? Newton - maj,!c 24 lata, Darwin - 22, 
Einstein - 26, grupa tworcow fizyki kwantowej, srednio poniiej 30, ale zupelnie 
inaczej wielcy historycy: Leopold von Ranke i Friedrich Meinecke - mi~dzy 60 
a 70, czy klasyk socjologii Max Weber, w 66 roku iycia (Merton 1973). Widac tu 
wyrainie, ie kulminacyjny punkt tworczosci przypada daleko poZniej w naukach 
spolecznych czy humanistycznych nii w naukach przyrodniczych. W naukach 
spolecznych i humanistycznych wyst~puje tei szczegolna mnogosc dziel w toku, 
niedokonczonych przerwanych przez smierc. Karol Marx nie konczy trzeciego tomu 
Kapitafu i pozostawia tylko Grundrisse wielkiej planowanej calosci. Max Weber 
formuluje zaledwie fragmenty monumentalnego, planowanego Wirtschaft und 
Gesellschaft. Ta roinica etapu biograficznego, na jaki przypada kulminacja twor
czosci w naukach scislych i w naukach spolecznych, bywala wykorzystywana przez 
niektorych wielkich przyrodnikow, ktorzy zamkn'!wszy jui tworczosc we wlasnej 
dziedzinie na starosc podejmowali badania z historii nauki, filozofii nauki czy etyki 
i uzyskiwali tam takie wybitne osi,!gni~cia (np. J. Bernal, L. Pauling, A Rottblat). 

Poszczegolne dziedziny roiniq si~ takie innym wskaznikiem ich "mlodosci": 
swieiosci'l cytowaii. Procent cytowan z publikacji ostatnich Slat wynosi: w 
"Physical Review" - 72%, w "Analytical Chemistry" - 58%, w "The Anatomical 
Record" - 500/0, w "American Zoologist" - 47%, w "American Sociological 
Review" - 30%, w "American Historical Review" - 20%, w "Journal of Aesthetics 
and Art Criticism" -10% (Merton 1973). 

Sq wreszcie takie dziedziny, gdzie wbrew ogolnej tendencji proporcja jest 
odwrocona i dominuj'l mlodzi: np. informatyka, elektronika, computer science, 
biologia molekularna, biotechnologia. 



Jak moina te fakty wyjaSniC? Wynikaj'l one z podstawowyeh r6inie obszar6w 
badawezyeh i ieh odmiennyeh wymog6w funkejonalnych. 

Oto kilka najistotniejszych przeciwstawien. Najwainiejsza jest opozycja: nauki 
"twarde" i nauki "mi~kkie" (okreslenia te wprowadzil w 1929 r. B. Russell). Nauki 
"twarde" eeehuje akcent na miodosc, osi"lgni~cia wszeSniejsze, szybsza dezaktua
lizaeja wiedzy. Nauki "mi~kkie" eeehuje akeent na dojrzalosc, osi'lgni~cia p6i
niejsze, dezaktualizaeja bardziej powolna. Jak ktos zauwaiyl: "Fizyka to zabawa 
dla mlodyeh", "Filozofia to zabawa dla staryeh". Sk'ld bierze si~ ta odmien
nose? Nauki te reprezentuj"l, po pierwsze, inny stopien kodyfikaeji: w naukaeh 
"twardyeh" latwiejsza definiowalnosc problem6w i pytan, prostsza identyfikaeja 
odkrywezyeh przyezynk6w, jasne standardy i kryteria naukowosci pozwalaj'l 
dostrzee i uznac odkrycia szybciej i niezaleznie od wieku odkrywey, zwi~kszaj'lc 
szanse mlodych (Merton 1973). Po drugie, inny jest mechanizm rozwoju wiedzy: 
w naukach "mi~kkich" ci'lgia stopniowa kumulacja i trwale znaczenie calego 
rosn"leego zasobu wiedzy, w naukaeh "twardyeh" rewolueje naukowe i wypie
ranie, zast~powanie wiedzy wezesniejszej nowymi paradygmatami. Nauki 
"twarde" akeentuj"l odkrycia, innowaeje, i dlatego otwarte s"l na szybkie kariery 
dla mlodych, w naukach "mi~kkich" innowacja moiliwa jest dopiero po akumu
lacji i przyswojeniu ogromnego bagazu wiedzy wczesniejszej. To, ze w hum a
nistyce na przyklad podobnie jak w sztuce, wczesniejsze osiqgni~cia nie dezaktuali
zuj'l si~ (Ossowski 1965) wymaga od adepta ogromnej, gl~bokiej historycznie 
erudycji, zanim moze dorzucic wlasny, oryginalny przyczynek. To zas jest na og6l 
dane dopiero starszym, doswiadczonym uczonym. 

Drugie istotne rozr6inienie przeciwstawia dyscypliny zaksjomatyzowane, 
zmatematyzowane, sformalizowane, kt6re zapewniajq precyzj~, konkluzywnosc 
argumentacji poprzez wymogi warsztatu i dlatego umoiliwiaj'l udzial nawet 
mlodym i mniej doswiadczonym adeptom, dyscyplinom narracyjnym, 0 argumen
tacji dyskursywnej, w kt6rych precyzja, konkluzywnosc wymagajq wysokich indy
widualnych kompetencji badacza, co cz~stsze wsr6d uczonych starszyeh. 

Odr6znic trzeba nast~pnie nauki swieio powstale, in statu nascendi, pozba
wione jeszcze wlasnej tradycji czy wlasnych standard6w naukowosci, gdzie wys
t~puje dominacja mlodych, od nauk tradycyjnych, 0 dlugich dziejach i ustalonyeh 
obyczajach gdzie spotykamy dominacj~ uczonych starszych. 

Dalej, wydaje si~, ze im szybciej, bardziej gwaltownie rozwija si~ dana dyscyplina, 
tyro bardziej uprzywilejowuje mlodych. Takie dziedziny to szczeg6lna szansa dla 
mlodych. Miodzi nie niOS'l bowiem bagaiu pogi"ld6w i metod tradycyjnych, mocno 
internalizowanych przez starsze pokolenia uczonych i wspartych Wh'~l~ymi, dlugolet
nimi przyzwyczajeniami badawczymi. To jest zr6dlo konserwatyzmu st;:rrszego poko
lenia. Trudno odrzucic wiasn'l wczeSniejszq tw6rczosc, czego wymagac moze 
gwaltownie zmieniaj"lca si~ dyscyplina. 1m szybciej zmienia si~ nauka, tym mniejsze 
korzysci przynosi wiek, ze swoj<l przestarzal"l jui pulq wiedzy i doswiadczenia. 



Wreszcie, nauki w okresie wypetniania i realizowania paradygmatu - stawiaj,! na 
dojrzalose, doswiadczenie, opanowanie warsztatu, natomiast nauki w stanie kryzysu 
mi~dzyparadygmatycznego lub nauki pre-paradygmatyczne - na mlodose. Jest to 
odbicie bardziej og61nej prawidlowoSci, i wiek sprzyja konserwatyzmowi, a radyka
lizm jest prawem mlodosci. Jak zauwaial jui Thomas Kuhn (1962) tworcy nowych 
paradygmatow to albo uczeni mlodzi, albo przynajrnniej mlodzi staiem w dyscyplinie, 
do kt6rej przeszli lub na ktorej pograniczach czyni,! przetomowe odkrycia. Substytu
tern funkcjonalnym mlodoSci biologicznej moze bye dzialanie na pograniczach nauk. 

Kazda z wymienionych grup dyscyplin rna swoje, szczegolne wymogi funkcjo
nalne. Mog,! je zaspokoie mlodzi lub starzy, dysponuj,!cy roznymi atutami. 
Atrybuty mlodosci to: innowacyjnosc, oryginalnosc, ryzyko, pewna ignorancja 
i naiwnosc, krytycyzm, wysoka motywacja osiqgni~c. (Atut mlodosci to tez bar
dziej powierzchowny, ale za to szeroki dost~p do aktualnej literatury. Ustarszych 
coraz wi~ksza specjalizacja wymaga zogniskowanej selekcji. Najstarsi czytajq juz 
tylko i redagujq do wydan posmiertnych wlasne prace!) 

Atrybuty senior6w to: doswiadczenie, intuicja (skrystalizowany zapis doswiad
czenia), zasob wiedzy, perfekcja warsztatowa, rozs'!dek, dystans, obiektywizm, 
bezpieczenstwo pozycji i "spoczywanie na laurach", a st'ld slabsza motywacja do 
dalszych osi'lgni~c. 

KOMPLEKS ROL NAUKOWYCH I SEKWENCJA ROL 
W TOKU KARIERY 

W srodowisku naukowym wyst~puje wielosc r61, ktorych obejmowanie przez 
uczonych jest w pewien spos6b skorelowane z ich wiekiem. Cz~sto wyst~puje prawi
dlowa sekwencja r61 w toku kariery naukowej. Najwainiejsza jest rola badawcza: 
kwintesencja roli uczonego, warunek przynaleinosci do srodowiska naukowego. 
Na ogol wyst~puje jako pierwsza i trwale towarzyszy dalszym stopniom kariery. 

Rola dydaktyczna i popularyzatorska wymaga doswiadczenia i wielkiego zapa
su wiedzy przychodz'lcego z wiekiem. Stanislaw Ossowski pisal 0 kilku kr~gach 
rozumienia. Mozliwosc wytlumaczenia innym to jego zdaniem najwyzszy stopien 
rozumienia (Ossowski 1965). Artykulacja, precyzja, jasnosc, systematycznosc 
wykladu jest efektem dlugoletniego doswiadczenia. Dobra dydaktyka wymaga 
zapasu wiedzy znacznie wykraczajqcego poza to, co si~ wyklada. Nie przypadkiem 
wybitni badacze-przyrodnicy dopiero w p6inym wieku wydaj'l podr~czniki swo
jej dyscypliny (Feynman). 

Rola organizacyjna czy administracyjna - na wysokich szczeblach zarz'ldzania 
naukq na og61 preselekcjonuje starszych. Wyst~puje fenomen "gerontokracji" 
w nauce i to z dw6ch powod6w. Po pierwsze, rekrutacja - w zdrowych warun
kach spolecznych - oparta jest na wczeSniejszych osi'lgni~ciach, slawie, autoryte-



cie zdobytym w nauce, co na ogol osiqga si~ w pMniejszym etapie kariery. Po dru
gie, przejscie do r6l administracyjnych pojawia si~ jako atrakcyjna opcja 
w wieku, w kt6rym wyczerpuje si~ pasja badawcza lub zostaje zastosowana jako 
prewencyjna metoda zachowania statusu w obawie przed takim wyczerpaniem 
potencjalu badawczego. Dczony nawet bardzo leciwy, ale nadal odczuwajqcy silnq 
pasj~ badawczq stroni od takich wtornych, substytucyjnych rol i jak na przyklad 
90-letni Robert Merton formuluje "the self-emancipation proclamation" dekla
rujqC, ze b~dzie konsekwentnie odmawial takiego poza-naukowego zaangaiowania. 

Rola kontrolno-selekcyjna (gate-keeper i dole-keeper) polegajqca na recen
zowaniu, rozdzielaniu srodk6w, przyznawaniu tytu16w, kwalifikowaniu do druku 
itp. wymaga obiektywizmu, dystansu, autorytetu, a takze neutralnosci, zawie
szenia wlasnych interesow - a to wiqie si~ z wiekiem, niezaleznq i nie zagrozonq 
pozycjq, kt6ra dopiero pozwala na niczym nie skr~powane oceny. Czasem staje si~ 
to nawet prawnie czy zwyczajowo skodyfikowanym wymogiem: recenzje dok
torskie moze przygotowywae co najmniej doktor habilitowany, habilitacje oceniae 
co najmniej profesor, awanse profesorskie wnioskowae profesorowie zwyczajni. 

PARTNERSTWO POKOLEN 

Z powodow biologicznych, ktore lezq poza zakresem tego referatu, wiek moze 
stanowie handicap dla uczonego, ale moze tez otwierae nowe szanse. W nauce 
potrzebni Sq i mlodzi, i starzy. Sekret tw6rezo rozwijaj'1cej si~ nauki to nie domi
naeja jednych lub drugieh, lecz ich zdrowe wzajemne relacje. Ideal to przeehodze
nie od gerontokracji z jednej strony, ezy aroganekiej new generation z drugiej, do 
partnerstwa pokolen. 

Podstawowa dla nauki relacja rnistrz i uezen, musi bye relacjq partnerskq a nie 
paternalistycznq ezy tym gorzej "feudalnq". Tylko relacja partnerska potrafi 
poradzie sobie z nieuchronnym napi~ciem pokoleniowym, emancypacjq ueznia 
i jej koniecznq akceptacj'1 przez mistrza. (1m szybciej rozwija si~ i zmienia dana 
dziedzina tym bardziej nieuchronny konflikt pokolen, bo starsi nie nad'1zajq, zin
ternalizowawszy niegdys poglqdy czy metody szybko si~ anaehronizujqce. 
W jakims stopniu konflikt taki wyst~puje w calej nauce, ale w pewnych dziedzi
nach szczeg6lnie wyrainie.) 

Konieezne jest zapewnianie rekrutaeji mlodyeh adept6w nauki przez 
podwyzszanie atrakcyjnosci kariery: m.in. szans awansowych, warunk6w finan
sowych, wczesnej dost~pnosci warsztatu naukowego, starannq opiek~ naukowq. 
Niedoinwestowanie nauki prowadzi nieuchronnie do jej starzenia si~, zamyka 
bowiem doplyw talent6w, a takie z powodu podejmowania dodatkowyeh zaj~e 
uniemoiliwia starszym wlaSeiwe ksztalcenie mlodszych kadr, utrudniajqc i spowol
niajqc kariery wlasnych nast~pc6w. 



Niezb~dne jest eliminowanie konkurencyjnosci w systemie zatrudnienia 
(poprzez pozostawianie otwartej puli wyiszych stanowisk, np. profesorskich). 

Dalej, trzeba zwalczac patologiczne substytucje, gdy od pocz'ltku kariery cen
tralna dla nauki rola badawcza zostaje zepchni~ta na margines i zast'lpiona 
zaslugami w zakresie r61 wt6rnych, np. organizacyjnych czy administracyjnych. 
Wymaga to pi~tnowania karier pozornych, naukowego hochsztaplerstwa. 

Potrzebna jest walka z gerontokracj'l poprzez przeciwdzialanie "efektowi 
Mateusza" (Merton 1996) dysproporcjonalnie uprzywilejowuj'lcemu slawnych 
uczonych, oraz mechanizmom koteryjnym w nauce ("old boys, and old girls networks"). 

Niezb~dne jest odrzucenie idei, ie w nauce liczy si~ sarna przez si~ tzw. wysluga 
lat, niezaleinie od tego, czym te lata S'l wypelnione. Jest patologi'l nauki, gdy sam 
wiek traktuje si~ jako legitymacj~ osi'lgni~c, podstaw~ do awansow i nagrod. 
Niestety spotykamy si~ ci'lgle z tak'l typow'l argumentacj'l: "on jest za mlody, ieby 
go awansowac, niech jeszcze poczeka. A tamtemu trzeba dac profesur~, bo zbliia 
si~ do emerytury". Nie wystarczy przeiyc dlugo, trzeba jeszcze przeiyc tworczo, 
intensywnie. Gdy bierze si~ pod uwag~ sam wiek, mlodzi S'l z gory usuni~ci 
z konkurencji. Gdy licz'l si~ merytoryczne rezultaty badawcze, mog'l na r6wni 
uczestniczyc w konkurencji fair. 

Konieczna jest obrona ustalonych standard6w naukowosci przed dowolnosci'l 
i relatywizmem, anarchizmem metodologicznym, postaw'l anything goes, a takie 
przed presj'l mod naukowych, kt6rym ulegaj'l najlatwiej mlodsi adepci nauki. 

Przy spelnieniu powyiszych warunkow nauka staje si~ przedsi~wzi~ciem 
wspolnym uczonych starszych i mlodszych, wykorzystuj'lcym optymalnie to, co 
maj'l do zaoferowania i jedni, i drudzy. Tylko taka nauka rna szans~ dynamicznego 
rozwoju i sprostania wyzwaniom wsp6lczesnosci i przyszlosci. 
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Maciej W. Grabski 

Konflikt pokolen czy interesow? 

Musz~ przyznac, ie podoba mi si~ przywolana przez prof. Zi6lkowskiego teza 
Pierre'a Bourdieu, ie nauka stanowi pole konkurencyjnej walki nastawionej na 
szczeg6lnq stawk~, jakq jest monopol autorytetu naukowego. B~dqc bardzo daleki 
od idealizacji nauki latwo mi przyznac, ie normalnym dzialaniem kaidego rzetel~ 
nego naukowca, wynikajqcym wprost ze stosowania metody naukowej jest konie
cznosc ciqglego dowodnego przekonywania innych 0 poprawnosci wlasnych 
hipotez i teorii, a wi~c 0 wlasnym autorytecie. Jak wiemy, poprawnosc koncepcji 
nie stanowi jednak wystarczajqcego warunku jej sukcesu: nieraz cale dziesi~ciole
cia uplywajq, nim uzyska ona uznanie innych i wejdzie do kanonu wiedzy nauko
wej. Ktos zlosliwie, lecz nie bez racji zauwaiyl, ie nast~puje to zwykle bardziej 
w wyniku stopniowego wymierania antagonist6w nii dzi~ki temu, ii zmieniajq 
oni swoje poglqdy. Ale zawsze jest tak, ie budujemy sw6j autorytet przeciwsta
wiajqc si~ innym, nawet wtedy, gdy udaje si~ nam przelamac jak¥ barier~ i otwo
rzyc zupelnie nowq nie zapisanq doqd kart~. Prawdziwe wielkie kariery naukowe 
powstajq raczej na drodze wyst~powania przeciw poglqdowi wi~kszosci nii 
poprzez tych poglqd6w akceptacj~, chyba ie przyjmiemy, ie nasqpil jui koniec 
nauki, a to, co pozostalo, to tylko rozpracowywanie szczeg616w. Iak wi~c istnie
nie wewn~trznych konstruktywnych konflikt6w wydaje si~ nieodlqcznq cechq 
nauki. Poniewai to wlasnie ludzie mlodzi zwykle wyst~pujq przeciw utrwalonym 
autorytetom, wi~c intuicja wskazuje, ii wainq w rol~ w generowaniu tych kon
flikt6w moie odgrywac zderzenie mi~dzypokoleniowe, a wi~c antynomia starosci 
i mlodosci. 

Aby znaleic historyczne odniesienie, wziqlem z p61ki na chybil-trafil jak¥ 
ksiqZk~, zdarzylo si~, ie byla to autobiografia Maxa Plancka1• Pisze on: "Praco
walem nad tymi ideami w mojej doktorskiej dysertacji na Uniwersytecie w Mona
chium, ktoq ukonczylem w 1879 r. Wplyw tej dysertacji na fizyk6w owych dni 
byl iaden. Ani jeden z moich profesor6w na Uniwersytecie nie rozumial jej tresci, 
o czym przekonalem si~ z rozm6w z nimi. Niewqtpliwie przepuscili mojq dyser
tacj~ tylko dla tego, ie znali mojq aktywnosc w laboratorium i na seminarium 
matematycznym. Ale nie spotkalem si~ z iadnym zainteresowaniem, nawet wsr6d 
tych, kt6rzy pracowali na bliskim polu. Helmholtz prawdopodobnie nawet jej nie 

1 Max Planck, Scientific Autobiography and Other Papers, Williams & Norgate 
Ltd. London 1950, str. 18,2. 



czytal, a Kirchoff wyrazal dezaprobat~ ... ". Latami pracujqc jako demonstrator 
w laboratorium fizyki w Monachium Max Planck czekal daremnie na profesur~, 
az wreszcie w 1885 zaoferowano mu stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
Uniwersytecie w Kiel. Jak pisze dalej: "Podejrzewam, nie bez uzasadnienia, ze ten 
usmiech fortuny nie stanowil nagrody za moje naukowe osiqgni~cia, lecz wynikal 
z faktu, ze Gustav Karsten, profesor fizyki w Kiel by! bliskim przyjacielem mojego 
ojca". WczytujqC si~ w tq autobiografi~ rozpoznajemy od razu znany kaidemu 
z nas splot konfliktow i zawisci, przypadku i szcz~scia, po prostu zwyklq rzeczy
wistose, ktora towarzyszy kaidemu w drodze od niedojrzalej mlodosci do dostoj
nej starosci. Ktoz tego nie widzial? 

Istnieje wi~c domniemanie, ze to, co mlode i nowe jest tozsame z tym, co 
nowoczesne, a wi~c lepsze i uprawnione do zast~powania starego. Slusznose tego 
domniemania trudno jednak w pelni potwierdzic. W nauce bowiem, jak to wyka
zali dowodnie obydwaj referenci, istnieje rownoprawna niezb~dnosc istnienia 
zarowno starosci, jak i mlodosci, a m6wiqc 0 mlodych naukowcach zawsze rowno
czesnie mowimy 0 ich starych profesorach. Nauka, ktora stanowi przeciez cecho
we rzemioslo jest skonstruowana tak, ie jedni nie mogq istniec bez drugich, gdyi 
przeciwstawienie si~ przez ucznia autorytetowi swego mistrza wymaga, aby on ist
nial i mogl przedstawie kontrargument. Jak dotqd, proby zastosowania innej 
zasady, nie cechowej, nie opartej na podwaialnym autorytecie, zawsze sprowa
dzaly wiedz~ naukowq na manowce, z ktorych trzeba bylo si~ pozniej ze wstydem 
wycofywae. A wi~c ci,!gle zestawianie i kohabitacja starosci i mlodosci stanowi 
immanentn'! specyfik~ dzialalnoSci naukowej, co odroinia j,! wyrainie na przyklad 
od aktywnosci prokreacyjnej, sportowej, politycznej czy tei biznesowej. 

Mozemy dostrzec kilka aspektow mlodosci i starosci w nauce. 0 aspekcie bio
logicznym mowil prof. ToHoczko, aspekt instytucjonalno-spoleczny przedstawil 
prof. Zi6lkowski. Ale jest jeszcze jeden, 0 charakterze systemowym, wiqi,!cy si~ 
wplywem wewn~trznej struktury zamkni~tego obszaru, ktory stanowi nauka, na 
indywidualne kariery. Zostal on zaledwie tkni~ty przez obydwu referentow, a mo
im zdaniem jest on szczeg6lnie wazny, gdyz moze prowadzie do powstania 
wyrainej opozycji, do bezposredniego destruktywnego konfliktu pomi~dzy mlo
dosci,! i starosci'!. 

Kilka lat temu, chc,!c wypocz'!c po trudach wielodniowych obrad i troch~ 
wreszcie poplotkowac, zostalismy w niewielkiej grupie "starszych pan6w" na kilka 
dodatkowych dni w przebudowanym na centrum konferencyjne barokowytn 
klasztorze w bawarskim Irsee, ktorego atrakcyjnose podnosil znakomity przykla
sztorny browar. Bye moze to wlaSnie owo specyficzne miejsce sprawilo, ii wielo
godzinna dyskusja zapoczijtkowana iartobliwym poszukiwaniem odpowiedzi na 
temat poiytku wynikajqcego dla nauki ze starzejqcego si~ profesora - iartobliwa, 
gdyz wszyscy byliSmy 0 tym poiytku gl~boko przekonani "C" skoncentrowala si~ 
niespodziewanie na problemie specyficznego, nie zwiqzanego z kontrowersjq 



naukowq konfliktu, ktory pojawia sil( cZl(sto mil(dzy mistrzem i uczniem w chwili 
gdy nast<tpuje tego ucznia usamodzie1nienie. Kaidy z nas przytaczal z wlasnego 
doswiadczenia bolesne przyklady, ktore z uwagi na nasz wiek odnosily si<t do oby
dwu moiliwych perspektyw, gdyi pamil(talismy rowniei ito, jak przed laty sami 
wyzwalalismy si<t spod dominacji naszych mistrzow. Nikt z biorqcych udzial w tej 
dyskusji nie uswiadamial sobie jednak, ii mia! do czynienia ze zjawiskiem 
powszechnym i naturalnym, myslqc, ie jego wlasne doswiadczenie mialo charak
ter indywidualny i w zwiqzku z tym domniemywal jego przyczyn osobniczych, co 
nie ulatwialo rozwiqzania kryzysu. Ktos z obecnych obieca!, ie 0 tym napisze, ale 
nie pami<ttam, kto to byl i nie sprawdzilem, czy dotrzyma! obietnicy. Dlatego 
osmie1am si<t podjqc temat. 

Przedstawiony problem rozpoznajemy w mrocznym micie 0 Kronosie. 
Ogniskuje on obydwie strony konfliktu, bowiem Kronos nie tyIko poprzez kas
tracjl( skutecznie unieszkodliwil swego ojca-mistrza, ale rowniei, chcqc zabez
pieczyc sobie przyszlq dominacj<t poiera! wlasne potomstwo-uczniow, ai ostate
cznie zostal obalony przez swego syna Zeusa. W jakims innym kontekscie prob
lemem na pewno zajmowala si<t socjologia i psychologia. Wreszcie znamy go 
z obserwacji stad iubrow, na przyklad, gdzie walka idzie 0 to, kto pozostanie 
samotnikiem, chwilowo lub na stale wytrqconym ze stada, a komu uda si<t zdobyc 
lub uchronic dominacj<t, a tym samym prokreacyjnq szans<t i lepsze pastwiska. Ale 
te grecko-bia!owieskie metafory niewie1e nam pomagajq w chwili, gdy normalny 
bieg zdarzen stawia mistrza i ucznia twarzq w twarz przeciw sobie - nie b<tdqc 
iubrami jestesmy wtedy bezradni i popelniamy glupie bl<tdy. 

Definiujqc problem wol<t jednak nazwac go neutralnie "syndromem Irsee" nii 
groznie "kompleksem Kronosa", gdyi nie chc<t mowic 0 stanach patologicznych, 
zwiqzanych z mriogosciq sytuacji kreowanych przez wspolpracuj,!cych ze sob,! 
i nalezqcych do roznych pokolen ludzi. Aczkolwiek stany te mogq w nast<tpstwie 
wywolac destrukcyjne zdarzenia, poczynaj,!c od zwyklej bojki, a konczqc na 
molestowaniu seksualnym, to jednak znajdujq one swoje rozwiqzanie w procedu
rach prawnych, dyscyplinarnych czy honorowych. Nie b<td<t tei przywolywal 
glosnych kryzysow zwiqzai1ych z opozycjq naukowq, kt6re rozstrzyga z uplywem 
czasu samokorygujqca zdolnosc nauki. 

"Syndrom Irsee" tkwi w nauce, ale rna pozanaukowy charakter. Wynika nie 
z natury procesu poznania, ale ze struktury, w ktorej to poznanie jest realizowane. 
Wiqie si<t nie z biologicznym wiekiem jego uczestnikow, ale z ich zaleinq posred
nio od wieku pozycjq zajmowanq w strukturze nauki. Nie jest konfliktem mlodos
ci ze starosciq, ale rna pokoleniowy charakter. Jest trudny do wyjasnienia, wi<tc 
bagate1izujemy go zwykle, mowiqc, ii wynika on z paskudnoSci charakteru jednej 
czy drugiej strony. Ale jest on realny, dlatego, aby odkryc jego istot<t musimy 
odnieSc si<t do zloionych stosunk6w istniejqcych mi<tdzy mistrzem i jego uczniem, 
re1acji, ktora, jak stwierdzilismy, stanowi rdzen nauki. 



Dla porz~dku powinnismy wi~c okreslie, gdzie lezy rozgraniczaj~cy i uniwer
salny limes - miedza, rozdzielaj~ca obszar mlodoSci i starosci w nauce. I od tego 
miejsca m6j wyw6d przestanie bye uniwersalny, gdyz musz~ odnide go do sakra
mentalnych "naszych polskich warunkow", jak tego zreszt~ wymaga tytul konfe
rencji, choc wlaSciwie warunki te charakteryzuj<!, mniejszym, lub wi~kszym stop
niu cal~ Europ~ Centraln~ i P6lnocnq, z jej wyksztakonym na tradycji niemieckiej 
modelem akademickim. 

A wi~c s~dz~, ze ow limes, na ktorym pojawia si~ zarzewie konfliktu pokolen 
w nauce ogniskuje si~ na osobie doktora habilitowanego, tego niby wyzwolonego 
nieszcz~snika, kt6ry juz nie moze zaliczye si~ do beztroskiej naukowo spolecznos
ci mlodych, a jeszcze nie osi~gn~ komfortowego i wzgl~dnie bezpiecznego statusu 
starszyzny. Nie jest juz uczniem, a jeszcze nie zostal mistrzem. Pozycja to zar6wno 
niebezpieczna, jak i n~cqca przyszlq perspektyw~. Sarna z siebie stanowi zr6dlo 
roznorakich napi~e, ze nie wspomn~ 0 zarnieszaniu ustawodawczym. Konflikty po 
obydwu stronach limesu nie maj,,! charakteru pokoleniowego, ten jednak, 
lokowany na sarnej granicy jest inny. 

Przedstawi~ to na przykladzie, prawdopodobnie w wi~kszym stopniu odno
sz"!cym si~ do science, gdzie podstawowe znaczenie rna dost~p do aparatury i praca 
zespolowa, niz do arts and humanities. Ale czy na pewno? 

A wi~c mlody, znakomity i arnbitny naukowiec, pki dowolnej, wlasnie wyz
wolony, a wi~c z tytulu uzyskania habilitacji posiadajqcy juz uprawnienia promo
torskie, tworzy od zera to, czego od niego oczekujemy: wlasne otoczenie naukowe. 
W tym celu zdobywa pomieszczenia, aparatur~, granty. Zdobywa, a wi~c przej
muje to, co zajmowal albo moglby zajmowae ktos inny, gdyz przestrzen dzialania 
jest ograniczona. Udaje mu si~, bo, po pierwsze, rna pot«znego patrona, a na 
dodatek posiada dyplomatyczne umiej«tnosci i uzyskal juz pewien autorytet, po 
drugie, rna talent i szcz«scie, a po trzecie, tematyka, kt6rq rozwija jest na tyle fra
puj~ca, ze przyci,,!ga mlodych i zyskuje aprobat« starszych. To s~ warunki nie
zb~dne dla udanego startu. Otacza si~ wi«c kr~giem dyplomant6w i doktorant6w, 
pojawiajq si~ coraz lepsze publikacje, coraz wi«ksze granty, renoma mi«dzynaro
dowa rosnie. Otoczenie t~tni bezkonfliktowym zyciem, ai wreszcie doktorantom 
zostaj,,! nadane upragnione stopnie, co dodatkowo wzmacnia pozycj« naszej 
bohaterki czy bohatera, gdyz stajqc si~ w ten spos6b Mistrzem moze juz si«gnqe po 
tytul profesorski, a wkr6tce nawet pomyslee 0 Akademii. 

Ale rownoczesnie atmosfera zaczyna si« powoli zag«szczae, bo rosnqce grono 
juz wypromowanych doktorow wypernia coraz szczelniej etatow~ przestrzen. 
Nieco lepiejjest wtedy, gdy doktoranci Sq jedynie uczestnikami studi6w dok
toranckich, ale i tak Mistrz musi powi«kszae swoje otoczenie, zabiegaj~c 0 przek
sztakenie pracowni w zaklad, zakladu w instytut i tak dalej, czasem ai poza 
granice zdrowego rozsqdku. Doktorzy zgromadzeni wok61 Mistrza maj,,! przed 
sobq dwie mozliwosci. Pierwsza z nich, na kt6r~ zezwala wiele statut6w polskich 



uczelni, to malo ambitne, ale wygodne pozostanie wiecznymi i wiernym adiunk
tami w cieniu pryncypala. Druga, wlaSciwa, to d¥enie do uzyskania poprzez 
habilitacje wlasnej identycznosci naukowej. Dla tych pierwszych Mistrz pozostaje 
po prostu pracodawq. Ci drudzy b~dq jeszcze korzystae z jego opieki oraz idei 
i pomys!ow, ale chq i mUSZq realizowae je na wlasny rachunek, bo tego wymaga 
system awansOw. W koncu uzyskajq habilitacje, a wtedy sytuacja woko! Mistrza 
zmienia si~ radykalnie. 

Posiadanie przez Mistrza tylko jednego etatowego ucznia pozwalaloby im 
spokojnie czekac, ai problem schedy rozwi¥e si~ samoistnie, gdyz, jak wiadomo, 
czas mi~dzy profesorskq nominacjq a emeryturq jest krotki. Ale gdy uczniow 
b~dzie wielu, wtedy uzyskanie przez nich samodzielnosci prowadzi do narastania 
konfliktu interesow - 0 powierzchni~, etaty, dostyp do aparatury, a przede wszyst
kim 0 doktorantow, niezbydnych mlodym doktorom habilitowanym jako "mi~so 
profesorskie" do wykazania si~ przed Centralnq Komisjq. A ci doktoranci pracujq 
juz nie z Mistrzem i patrzq nie na niego. Wokol Mistrza zaczyna si~ wiec stop
niowo tworzye pustka, kt6rq trudno mu pojqe, gdyi zwykle naiwnie mysli, ie wi~z 
jakq rna ze swoimi uczniami i dominacja nad nimi jest trwala. Nieodwolalnie 
doprowadza to, czasem zupelnie nieswiadomie, do spi~cia. Mistrz sarka, ze 
uczniowie nie chc,! lui pod¥ae wiernie tropem jego mysli, uczniowie zaS, aby 
stworzye swojq wlasnq przestrzen musz'! wyrwac si~ spod jego skrzydel 
i, chqc nie chqc, stajq wobec niego w opozycji. 

Unikni~cie takiej sytuacji moie nastqpie tylko na drodze rozstania. Swoich mis
trzow widzimy latwiej w ich wznioslej pot~dze, gdy mamy szcz«Scie patrzye na 
nich z dostatecznie odleglej perspektywy, podobnie jak dokonania naszych 
wlasnych uczniow wypelniaj,! serce radosciq, gdy nie depczqnam ani codziennie 
po pi«tach. I dobrq jest taka struktura nauki, ktora podobne sytuacje generuje. 

Cdyby rozstania nie. bylo to wkrotce osiqgni~ty zostalby stan znany nam 
empirycznie z wielu przyklad6w - gdy swietni niegdys profesorowie w otoczeniu 
podstarzalych doktorow habilitowanych nieskonczenie mielq w odosobnieniu 
mocno jui nieswieiq tematyk~, nikogo m!odego w okolicy nie rna i szcz~sliwie, 
jeieli to ich odosobnienie nie jest gniazdem sfrustrowanych os. 

Aby nauka rozwijala si~ prawidlowo rozstanie mistrza z uczniarni jest 
niezbe;dne, co z naciskiem chce; podkreslie, i zabezpiecza j,! przed r6inorakimi 
patologiami. Ale jesli jui one naste;puje, to nie cze;sto dochodzi do niego w spos6b 
swiadomy i cywilizowany, a w systemie zamkni~tyl11, jak w Polsce, jest one 
szczeg6lnie trudne. Cdy mistrz jest mqdry i pamie;ta siebie z czas6w, gdy sam byl 
aspirujqcym docentem, moze wspom6c rozstanie oddajqc cz~se swego podw6rka. 
I tu spokojnie wracamy do poczqtku naszego przykladu. Ale co POCZqC, gdy jui 
dalej tego podw6rka nie da si~ z sensem dzielie na mniejsze byty, a kreowanie 
nowych tei jest niemozliwe lub niem,!dre? nu bowiem profesor6w mozna zmieS
cie na ostrzu igly? 



Wydaje mi si~, ze najbardziej powszechnq cywilizowanq metodq rozwiqzywa
nia tego scisku jest stopniowe wypychanie mistrza przez jego uczniow w akty
wnose pozanaukowq, bo tylko w ten sposob oni z kolei zyskajq nieco miejsca 
wok61 siebie, chyba ze sami odejdq, szukajqc szcz~scia gdzie indziej. Obydwaj refe
renci zaloiyli, iz sila sprawcza przechodzenia z czynnej nauki do dzialalnosci 
okolo-naukowej tkwi w seniorach. Profesor ToHoczko w swoim referacie m6wi 
o ucieczce seniorow w role kompensacyjne, prof. Ziolkowski wymienia liczne 
pokusy, ktore odci<j,gajq profesorow od ich powolania. Ale czy tak jest naprawd~? 
Zapytajmy si~, kto podrzucil im pomysl, aby kandydowali do tych czy innych 
wainych i zaszczytnych pozycji lub gremiow, kto zglaszal ich kandydatury, schle
biajqc przy tym zresztq ich proznoSci? Starszych kolegow zach~cam wi~c do chwili 
refleksji. Ulokowany wysoko w hierarchii mistrz, wybrany demokratycznymi 
glosami swych wiernych i szczycqcych si~ nim uczniow, nie rna juz czasu im 
przeszkadzae, a dzi«ki swym wplywom moze nawet pomagae. Taki mistrz, to 
naprawd« znakomita inwestycja. Rownoczesnie nasuwa si~ pytanie, czy przypad
kiem nie nalezy inaczej od obydwu referentow spojrzee na to zjawisko, bo moze 
w rzeczywistosci stanowi ono nie zagrozenie, ale wlasnie naturalny ratunek dla 
nauki, gdyz przyczynia si~ do udrazniani system? ezy nie mozna przyjqe, ze rola 
uczonego z uplywem czasu powinna ulegae zmianie? Jedn'l tak'l zmian~ mamy 
dobrze zdefiniowanq, jest ni'l usamodzielnienie. A czy drug'l, naturaln'l zmian'l 
zamykaj<j,C<l niejako etap samodzielnosci nie b«dzie wlasnie ufunkcjonalnienie, 
przejscie w obszar pozabadawczy? Moze nie rna si~ czego wstydzie mowi'lC 
o zdradzie powolania i potraktowac to odejscie jako przewidywalny element drogi 
zycia dobrego naukowca? 

Oczywiscie, 0 czym wspomina prof. Ziolkowski, S'l i takie dziedziny,w ktorych 
kariery naukowe maj'l bardziej indywidualny charakter, tam bye moze problem nie 
wyst«puje. Ale nie zmienia to konstatacji, ie w warunkach systemu zamkni«tego, 
o znikomym przeplywie kadr, a taki mamy w Polsce, dobry mistrz moie wydac 
zwykle tylko jedno pokolenie samodzielnych uczniow - nast~pcow, a ich przez
naczeniem jest wypchni~cie go poza obszar aktywnej nauki. 

Ktos moze postawic mi zarzut, ze to wszystko, co powiedzialem jest bez sensu 
w sytuacji, gdy statystycznie rzecz bioqc zaczyna w Polsce brakowac samodzielnej 
kadry naukowej. Ale ja nie mowilem 0 statystycznej sytuacji. Mowilem 0 tym, co 
jest najlepsze, a tam pustki nie rna. 

To wlaSnie dlatego na amerykanskich uniwersytetach nie moina otrzymae pro
fesury w miejscu, gdzie uzyskalo si~ doktorat, a kaidy profesor, otoczony nieliczn'l 
grupk'l etatowych pracownikow i licznymi doktorantami wie, ie kolejno pro
mowani b~d'l szukae szcz~scia gdzie indziej i nie zablokuj'l mu otoczenia. A tym 
najlepszym, swoim czy przybyszom, moze zaoferowac prawie nieznan'l na konty
nencie europejskim pozycj« postdoca, kilkuletni kontrakt, po ktorym nast«puje 
rozstanie. Gdy zapytalem pracuj'lcego w USA, a pochodz'lcego z Niemiec koleg~ 



- r6wieSnika, jak to byIo mozliwe, ze w swojej karierze z tuzin razy zmienial 
z sukcesem obszar badawczy, odpowiedzial po prostu: "nowy pomysl - nowy 
czIowiek, gdybym mial jak w Niemczech staly zesp61 wsp6lpracownikow, nigdy 
by mi si~ to nie udalo i cale zycie robilbym pewnie to sarno". 

Efektywnosciowy system, ktory zapewnil arnerykanskiej nauce niekwestio
nowane pierwszenstwo w swiecie, wymusza ci,!giy ruch, ale rownoczesnie tworzy 
bezpieczne enklawy dla wielkich umysiow. Natomiast w Niemczech srodowisko 
nauki jest statyczne, hierarchiczne i niedrozne, ze zgubnymi skutkarni dla kreaty
wnosci. W Polsce sytuacja jest jeszcze gorsza, mi~dzy innymi dzi~ki zachowanemu 
po PRl podzialowi nauki na niekompatybilne piony. W naszej cz~sci swiata para
doksalnie zdarza si~, ze obecnosc wielkiego uczonego moze z powodow wyl,!cznie 
strukturalnych calkowicie zablokowac kariery innych wybitnych osob w jego 
najblizszym otoczeniu. W XIX w., za czasow Maxa Plancka, nie stanowilo to zbyt
niego zagrozenia, wiek p6iniej natomiast powoduje masowy exodus naukowcow 
z Niemiec i Anglii do USA, gdzie rozleglosc rynku umozliwia szybkie kariery 
i wczesne usarnodzielnienie naukowe. Ameryka jest jednak zupelnie inna, 0 czym 
wiedzial jui Alexis de Tocqueville, inna tak bardzo, ie arnerykanskiego systemu 
w naszej socjalnej i podzielonej na drobne, zadoczone panstwa Europie wpro
wadzic si~ w zaden sposob nie da, 0 czym - w przeciwienstwie do naszych rodzi
mych naprawiaczy nauki - Europa juz wie, poszukuj,!c, jak dot,!d nieskutecznie, 
jakichs kompensacyjnych euro-mechanizmow. 

Jako problem numer jeden w Europie stawia si~ wi~c potrzeb~ wypracowania 
systemu, ktory pozwalalby mlodym doktorom na wczesne usarnodzielnianie si~, 
a wi~c wczesne przekraczanie limesu oddzielaj,!cego naukow,! mlodosc od tego, co 
jest po drugiej stronie. Zapomina si~ przy tym, ze skuteczne rozwi¥anie proble
mu pierwszego natychmiast wygeneruje problem drugi, gdyz mlodo usarnodziel
nieni ludzie b~d,! aktywni przez bardzo wiele lat, co w przypadku, gdy nieskon 
clOny wzrost nie jest mozliwy (a nie jest) szybko doprowadzi do sytuacji, ie zadne 
dalsze awanse nie b~d,! jui mozliwe i nast,!pi powolne starzenie si~ calej populacji. 
Wspominal 0 tym demograficznym efekcie prof. Sztompka. 

Rozwi¥ania S,! tylko trzy i podarn je bez komentarza, z WYi,!tkiem uwagi, ie 
wszystkie s,! niedobre, co juz potwierdzila praktyka. Mozna zmniejszyc ustawowo 
wiek emerytalny profesorow (metoda brytyjska). Moina tez tworzyc ad personam, 
a wi~c przywi,!zane do nazwiska, niedziedziczne, dobrze uposazone warsztatowo 
pozycje profesorskie dla kierowanych na szybk,! sciezk~ awansu mlodych ludzi 
(metoda nowoniemiecka). Mozna wreszcie przyj,!c, ze uprawianie nauki powinno 
stanowic dla wi~kszosci czasowy epizod iycia, a stopnie naukowe uzyskuje si~ po 
to, by otworzyc drog~ do kariery w pozanaukowych obszarach aktywnosci, 
a tylko bardzo nielicznym pozwolic na pozostanie w systemie (metoda staro
niemiecka). 



I wreszcie nasza wlasna nowatorska, magiczna propozycja, wprost z polskich 
p61 i las6w, kt6ra w Sejmie oczekuje na swoj,! kolej. Polega ona na tym, aby po 
prostu zlikwidowac zar6wno habilitacjy, jak i tytul profesorski. Wtedy po prostu 
zamiast trzech problemow: adiunktow, docentow i profesorow pozostanie tylko 
jeden - adiunkt6w. A tym, moC<! ustawy, nadana zostanie niew'!tpliwie wieczysta 
mlodosc, zapewniaj,!c nauce nad Wisl,! spok6j i nieustann,! bezkonfliktow,! 
szczysliwosc. 



Dyskusja 



J erzy Brzezinski 

Rozw6j naukowy badacza a rozw6j 
psychiczny czlowieka po prostu 
- pr6ba analogii 

Dyskusja na temat "mlodosci" i "starosci" w nauce zaldada istnienie pewnego 
kontinuum czasowego, na kt6rym moina zlokalizowae kaidq osob~, kt6ra podj~la 
specyficznq aktywnose zawodowq zwi¥anq z prowadzeniem badail naukowych, 
upowszechnianiem ich rezultat6w (publikacje, wystqpienia konferencyjne), 
ksztalceniem student6w, udzialem w ksztalceniu kadr naukowych (opieka nad pra
cami doktorskimi i opiniowanie awans6w naukowych), udzialem (w roli eksperta) 
w ksztaltowaniu praktyki spolecznej. 

R6wnolegle do kontinuum aktywnosci zawodowej (tu, trzeba to wyrainie zazna
czye, bardzo specyficznej, bowiem odnosZ<!cej si~ do niewielkiego ulamka calej doroslej 
populacji) moiemy zbudowae drugie, naturalne, kontinuum odnoszC!'e si~ do rozwo
ju psychicznego czlowieka w ciqgu jego iycia po prostu. Psychologowie rozwoju, zaj
mujC!' si~ osobliwosciami zmieniania si~ czlowieka na tym kontinuum m6wiq, 
w takim przypadku, 0 "psychologii rozwoju czlowieka w pelnym cyklu iycia"l. 

Jedna z ciekawszych koncepcji opisujqcych kolejne etapy (a wyr6inia ich ai 
osiem) rozwoju czlowieka zostala opracowana przez Erika H. Eriksona2• Uwaiam, 
ie moina spr6bowae przeprowadzie swoistq analogi~ mi~dzy: (1) etapami rozwo
ju psychicznego czlowieka po prostu a (2) etapami rozwoju naukowego badacza. 

Pr6ba przeprowadzenia takiej analogii b~dzie przedmiotem niniejszego wy5t<!pienia. 

ERIKA H. ERIKSONA OSIEM ETAPOW 
ROZWOJU PSYCHICZNEGO CZLOWIEKA 

Koncepcja etap6w rozwoju czlowieka opracowana przez E. H. Eriksona na
wiqzuje do psychoanalitycznej koncepcji autorstwa Z. Freuda. Zostala ona jednak 

1 Por. A Brzezinska, Spoleczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wyd. Nauk. 
Scholar, 2000, s. 36. 

2 Por. E. H. Erikson, Dziecinstwo i spoleczenstwo. Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznan, 1997, rozdz. 7: Osiern okresow w i,yciu czlowieka, s. 257-287; takie: 
A Brzezinska, Spoleczna ... , op. cit., 2000 s. 249-258. 



wzbogacona przez wlasne dOSwiadczenia kliniczne i badawcze E. H. Eriksona. 
,?II kaidym z wylonionych etap6w iycia jednostka doswiadcza wedlug niego 
specyficznego "problemu" iyciowego i dokonuje reintegracji swoieh potrzeb oraz 
posiadanych kompetencji zgodnie z odezuwanymi przez siebie naeiskami spo- ~ 
lecznymi, plyn,!eymi z kultury, w ktorej iyje ( ... ) rozw6j czlowieka polega na prze- ~ 
chodzeniu z etapu do etapu w wyniku poradzenia sobie z kolejnym problemem, 0 
a wi~e po zajsciu odpowiednieh "zdarzen psychologicznyeh" ( ... ), a nie jedynie ~ 
w rezultaeie osi,!gni~cia odpowiedniego wieku ehronologieznego. Istotne jest t:li 

przyj~cie przez E. H. Eriksona zaloienia, ie zmiany rozwojowe zachodz,!ce ~ 
w kaidym z wyr6inionyeh stadi6w maj,! znaczenie dla zmian, jakie b~d,! l J 

zachodzily we wszystkich nast~pnych stadiach. Stadia te tworz'! pewn,! sekwen- ~ 
cj~, przez ktorq rozwijaj,!ea si~ jednostka musi przejsc w takiej wlasnie, a nie innej 
kolejnosci,,3. 

W calym cyklu iycia kaidy ezlowiek przeehodzi przez osiem etap6w: 
1. Niemowl~ctwo: do 1 roku. 
2. Wczesne dziecinstwo: 2-3 rok. 
3. Wiek zabawy: 4-5 rok. 
4. Wiek szkolny: 6-12 rok. 
5. Dorastanie (adoleseeneja): 1-22 rok. 

- wczeSniejszy olms (wezesna adolesceneja): 13-17 rok. 
- p6zniejszy okres (p6zna adolesceneja): 18-22 rok. 

6. Wczesna doroslosc: 23-34 rok. 
7. Srednia doroslosc: 35-60 rok. 
8. Pozna doroslosc: powyiej 61 roku. 

Na kaidym z etap6w rozwoju jednostka musi rozwi,!zac specyfiezne problemy. 
W wielkim skr6eie rzeez ujmujqe, idzie 0 wlasciwe, na danym etapie rozwoju, 
pogodzenie wlasnyeh praguien i potrzeb z normatywnymi naeiskarni wywierany
mi na jednostk~ przez jej otoczenie spoleezne. Aby uzyskac satysfakcjonuj,!ce 
rozwi,!zanie - powstalyeh na osi: "ja - spoleczenstwo" - napi~e, jednostka musi 
bye wyposaiona w okreslone kompetencje - inne, bardziej zloione, dla kaidego 
etapu jej rozwoju. Wejsciu w dan,! faz~ rozwoju towarzyszy na og6l duie napi~cie 
zwi'llane z niedostatecznym wyksztalceniem wlasciwych do sprostania naciskom 
spolecznym kompetencji, z postrzeganiem jako ostro przeciwstawionych sobie 
wlasnych pragnien i d,!ien oraz wymagan i nacisk6w srodowiska. Dopiero wyksz
talcenie adekwatnyeh kompetencji pozwoli jednostce na rozwi,!zanie powstalego 
kryzysu i na dojrzale przejscie do nast~pnego etapu. Wymagania "zewn~trzne" 
wzgl~dem jej wewn~trznyeh standardow ulegaj,! pod koniec etapu rozwojowego 
uwewn~trznieniu (b~d,! to jui jej "wewn~trzne" wymagania). Jednostka jest go-

3 Por. A. Brzezinska, Spoleczna ... , op. cit., 2000, s. 250. 



towa stawic czola nowym problemom powstalym, podobnie jak na poprzednim 
etapie rozwoju, wskutek napittc mittdzy tym, co "wewntttrzne" (ale w jakims sensie 
"gorsze" ze spolecznego, normatywnego punktu widzenia) i tym, co "zewntttrzne" 
(normujqce i przygotowujqce jednostktt do nowych zadan). Moina tedy, dla 
kaidego etapu rozwoju wskazac charakterystyczne wymagania spoleczne i adek
watne do nich kompetencje, kr6re pozwolq jednostce zredukowac powstale na 
poczqtku etapu napittcia mittdzy "wewntttrznym" i "zewntttrznym" i pozytywnie 
przejsc do etapu nastttpnego. 

Niedojrzalq formq rozwiqzania kryzysu rozwojowego jest, z jednej strony, 
przYittcie nacisk6w zewntttrznych jako w pelni obowiqzujqcych, niezaleinie od 
wlasnego zdania w tej sprawie (postawa "neoficka"), a z drugiej, trwanie przy 
wlasnych poglqdach, przekonaniach, kompetencjach jako "jedynie slusznych" 
i odrzucanie wyzwan, jakie stawia otoczenie. W obu tych przypadkach jednostka 
nie dokonuje reintegracji swego doswiadczenia na nowym - wyiszym - poziomie, 
bowiem nie lqczy nowego doswiadczenia ze starym, uksztaltowanym we wczes
niejszych fazach rozwojowych, a jedynie tworzy "nowq wysPtt kompetencji", a raczej 
naleialoby powiedziec - niekompetencji (m6wiqc jttzykiem J. S. Brunera 4 - tworzy 
nowq "kolekcjtt informacji") bqdz udoskonala jui posiadane kompetencje. 

STADIA I FAZY ROZWOJU NAUKOWEGO BADACZA 

Taki, jak Eriksona, spos6b patrzenia na rozw6j psychiczny jednostki moina, 
per anaiogiam, odnieSc do rozwoju naukowego badacza kr6ry, zgodnie z zalozeniem, 
ii rozw6j czlowieka trwa przez cale iycie, przechodzi przez charakterystyczne dla 
niego etapy rozwojowe. Takie i w tym specyficznym przypadku moina wskazac na 
charakterystyczne wymagania "spoleczenstwa nauki", kr6rym musi sprostac, poprzez 
opanowanie okreslonych kompetencji, ciqgle rozwijajqcy sitt badacz. Moina tei, 
wskazac na tworcze, rozwojowo nosne, sposoby rozwiqzywania kryzysow rozwo
jowych - w tym przypadku odnoszqce sitt do rozwoju toisamosci naukowej badacza 
- kr6re tak znaCZqC'l roltt odgrywajq w koncepcji E. H. Eriksona. 

Napittcia, kt6re muszqbyc rozwi'lZane przez kandydata na badacza czy przez 
badacza, aby mogi, w swoim rozwoju, przejsc na wyiszy, bardziej dojrzaly poziom 
rozwoju zwiqzane Sq, jak sqdztt, z: 

- kryteriami inicjacji naukowej wymagan opracowanymi przez spolecznosc 
uczonych, stawianych osobom ubiegajqcym sitt 0 czlonkostwo tego "elitarnego 
klubu". Inaczej m6wi,!c, idzie 0 trafne rozpoznanie przez jednostktt kryteri6w, 
kr6rych spelnienie przez kandydata jest wymagane, aby m6g1 on partycypowac 
w iyciu spolecznosci badaczy. Przypomina to, rzecz jasna, procedurtt wchodzenia 

4 Por. J. S. Brunne, Proces ksztalcenia. PIW, Warszawa, 1978. 



do cechu, i zwi'lZane jest z jakims okresem terminowania u mistrza5• Jak pisze 
Goekowski: "uklad 'mistrz - uczen', jest ukladem wlaSciwym na drodze adepta ku 
inicjacji pod warunkiem funkcjonowania szk61 charakteru naukowego" (ksztal
tuj:,!cych podczas 'intencjonalnego wsp6ldzialania' kwalifikacje intelektualne i mo
ralne wszystkich uczestnik6w, z mistrzami wl:,!cznie). Szkolami takimi S:,! zaS krrrgi 
kompetencji merytorycznej i male grupy pracy naukowej (zespoly badaweze i semi
naria uniwersyteckie),. ( ... ) Ethosu i metody uezq krrrgi ustalajqee odpowiednie 
wzoree. Male grupy praey naukowej i uklady 'mistrz - uezen' przeksztalcajq owe 
wzorce w style edukacji i socjalizacji. Uklad 'mistrz - uezen' jest ukladem reali
zuj:,!cym funkeje ksztaltowania intelektu i charakteru obu partner6w ukladu"6. 

- Poziomem spoleeznego konserwatyzmu poznawczego grupy, szkoly przez 
kt6ry czlonek danej szkoly naukowej (mniej lub bardziej formalnej) musi sirr "prze
bie" (obalie wyr6iniajqey jq- w sensie Kuhnowskim7 - paradygmat), aby, meko
niecznie wywolujqc rewoluejrr naukowq na miarrr przewrotu kopernikanskiego, 
marksowskiego ezyeinsteinowskiego, samodzielnie zaistniee w iyciu spolecznosei 
badaezy. 

- Poziomem jednostkowego konserwatyzmu poznawczego,kt6rego przela
manie umoiliwi naukowe zaistnienie (i wyzwolenie ze stanu czeladniezego, za 
aprobatq mistrza) jego z kolei uczni6w. W tym przypadku idzie 0 otwarcie poz
naweze na "innose", na "nowosC" - nawet na "herezj~" (definiowan:,! z punktu 
widzenia "obl~ionego" paradygmatu). 

Dojrzale rozwi'lZanie tyeh speeyfieznyeh napi~e umoiliwi: 
1. Wejscie jednostki do spolecznosci badaezy jako adepta szkoly - funkeja soeja

lizacyjna nacisk6w zewn~trznyeh wywieranyeh przez grup~ wobec osoby do jej 
ezlonkostwa aspiruj,!cej, umoiliwiaj,!ca jej wejscie w now'! jakosciowo faz~ rozwoju. 

2. Usamodzielnienie si« jednostki w spolecznosci badaczy i utworzenie przez 
ni,! nowej szkoly - funkcja autonomizuj,!ea wlasnych, adekwatnie przez jednostkcr 
spostrzeganych kompetencji, umoiliwiaj,!ca dojrzale, autonomiczne funkcjonowa
nie naukowe jednostki w grupie spolecznosci badaezy. 

3. Otwarcie jednostki na nowyeh czlonk6w grupy - funkeja stabilizacyjna 
i edukacyjna wewncrtrznyeh standard6w, na tyle dojrzalyeh (adekwatnych i stabil
nyeh), ie mog,! bye zaoferowane jako standardy reguluj,!ee (z nowego meryto
ryeznie poziomu!) wehodzenie nowyeh ezlonk6w do spoleeznosci badaczy. 

Zatem moina w rozwoju naukowym wyr6inie eztery fazy: 

5 Na ten temat bardzo obszerne analizy [w:] J. Gockowski. Szkoly w nauce. 
Ossolineum, Wrodaw, 1981; J. Gockowski, P. Kisiel (red.). Krf!gi kompetencji 
i perspektywy poznawcze. Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Krak6w, 1999; 
J. Gockowski, Uniwersytet i tradycja w nauce. Wydawnictwo i Drukarnia "Se
cesja", Krak6w, 1999. 

6 Por. J. Gockowski, Uniwersytet ... , op. cit., 2000, s. 20-21. . 
7 Por. T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych. PWN, Warszawa, 1968. 



1. Wczesnej socjalizacji naukowej. 
2. P6inej socjalizacji. naukowej. 
3. Adolescjencji naukowej. 
4. DorosloSci naukowej. 
Dwie pierwsze fazy (1. i 2.) skladaj~ si~ na Stadium prototworczosci, a z kolei 

dwie ostatnie fazy (3. i 4.) tworz~ Stadium dojrzalej tworczosci. Rozwoj naukowy nie 
rna charakteru prostoliniowego; modelem geometrycznym, kt6ry najlepiej oddaje 
jego istot~, jest helisa, znana nam dobrze z modelu DNA. W kaidej fazie prze
chodzi si~ poprzez cykle tych samych czynnosci, tyle ie kaidy cykllokowany jest 
na wyiszym jakosciowo poziomie. Liczba cykli, poprzez ktore przechodzi jednos
tka swiadczy 0 bogactwie jej rozwoju. 

Zanim przejd~ do kr6tkiego, z koniecznosci, scharakteryzowania wyszczeg6l
nionych dw6ch stadi6w rozwoju badacza wpierw przypomn~ interesuj~q 
i przydatn~ dla naszych cel6w klasyfikacj~ typ6w prac naukowych i osobowosci 
badawczych podan~ przez L. Nowaka8• Zgodnie z podan~ przez niego klasy
fikacj~, moina wyr6znie trzy typy prac naukowych: 

1. Prace tw6rcze (t). 
2. Prace korekcyjne (k). 
3. Prace aplikacyjne (a). 
Praca tworcza stanowi ukoronowanie wysilku badawczego i jest tym, co j~ 

istotnie odroznia od prac innego typu. Aby do niej "dojse" trzeba lat wysilku 
badawczego, a i talentu takZe (czy przede wszystkim). Praca tw6rcza zaklada 
przekraczanie zastanego przez badacza paradygmatu i jest rezultatem tw6rczego 
zmagania si~ z nim. Nie kaidy badacz na drodze swojego rozwoju naukowego 
dochodzi do prac, kt6re obalaj~ zastany paradygmat. 

Znacznie cz~sciej mamy do czynienia z pracami korekcyjnymi, gdy badacz
-uczen przyjmuj~c za punkt wyj§cia teori~ mistrza rozbudowuje j~ tak, aby swoim 
zasi~giem obj~la now~ klas~ fakt6w albo, aby lepiej (od teorii zastanej) jakies fakty 
wyjasniala. Intencj~ badacza nie jest tedy zrywanie z zastan~ teori~ T, ale zbudo
wanie nowej teorii TI, koresponduj~cej z teori~ T. Rozbudowuj~c now~ teori~ 
badacz nadal pozostaje w kr~gu wyjsciowego paradygmatu, nadal jest jego wyz
nawq i strainikiem. 

Wreszcie praca aplikacyjna polega jedynie na - jak pisze L. Nowak w cytowa
nych pracach - wyprowadzeniu z niej odpowiedzi na sformulowane przez badacza 
pytania, ktorych tw6rca teorii nie wskazal. Praca aplikacyjna nie podwaza zadnego 
z zalozen wyjSciowej teorii, a jedynie wskazuje na nowe obszary jej zastOSOwall. 

8 Por. L. Nowak, The personality of researchers and the necessity of schools on 
science [w:] J. Brzezinski, L. Nowak (red.), The idea of the university ("Poznati 
Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities", 50, 191-197). 
Amsterdam - Atlanta, GA: Rodopi, 1997; L. Nowak, 0 ukrytej jednosci nauk 
spolecznych i nauk przyrodniczych. "Nauka" 1998, 1, 11-42. 



Jezeli prac\! typu (t) uznamy za w pelni tworcz~, to prace typu (k) b\!d~ juz 
znacznie mniej tworcze, a pracom typu (a) wr\!cz brakuje znamion tworczosci .. 
Rzecz jasna, ten sam badacz moze bye autorem prac jednego, dwoch czy nawet 
trzech typow. 

Stosownie do powyzszego rozroznienia prac naukowych (z uwagi na ladunek 
oryginalnosci w nich zawarty), L. Nowak mowi 0 typach osobowosci badawczych 
- tworczych, korektorskich i aplikacyjnych. 

I tak tworcz~ "osobowosc peln~" rna badacz, ktory jest zdolny do podej
mowania prac naukowych: t + k + a. W pelni dojrzaly badacz zdolny jest do 
l~czenia prac tworczych z korekcyjnymi (w tym autokorekcyjnymi) i aplikacyjny
mi (w tym autoaplikacyjnymi). Obok pelnych osobowoSci mamy tez "osobowosci 
cz~stkowe". Mozemy zatem wyroznie badaczy zdolnych jedynie do tworzenia ory
ginalnych teorii i znajdowania dla nich zastosowall, ale bez przeprowadzania 
niezb\!dnych korekt teorii (prace naukowe: t + a) czy zdolnych do tworzenia ory
ginalnych teorii i ich rozwijania i korygowania, ale bez znajdowania dla nich zas
tOSOWall (prace naukowe: t + k). S~ tez tworey zdolni jedynie do tworzenia teorii, 
bez dbania 0 jej rozwijanie i znajdowanie dla niej zastosOWaD. (praca naukowa: t). 

Z kolei osobowose korektorska cechuje badacza, ktory w swoich wysilkach poz
nawczych skupia si\! jedynie na poprawianiu i uzupelnianiu danej teorii tak, aby 
byla ona otwarta na jak najwi\!ksz~ liczb~ faktow (prace naukowe: k). Najbardziej 
ubogi poznawczo jest ktos 0 osobowosci aplikaeyjnej; jest on zdolny jedynie do znaj
dowania dla danej teorii jedynie nowych zastosOWall (praee naukowe: a). 

Wedlug mnie rozw6j naukowy badacza wiedzie od prae typu "a", przez praee 
typu: "k" i "k + a" do prac typu: "t", "t + k", "t + k + a". Zatem eharak
terystyezne dla stadium prototworczoSci s~ prace aplikacyjne (znajdowanie 
nowych zastosOWall dla teorii mistrza), a dla stadium dojrzalej tworczosci charak
terystyczne s~ prace korektorskie (faza adolescencji naukowej - wychodzenie spod 
dominacji i kurateli naukowej mistrza i proba znajdowania wlasnego miejsca 
w spoIecznosci badaczy) i tworcze (faza doroslosci naukowej - usamodzielnienie 
naukowe). 

STADIUM PROTOTWORCZOSCI NAUKOWEj 
(FAZA WCZESNEj I POZNEj SOCjALlZACjl NAUKOWEj) 

Pierwszy powazny kontakt z mistrzem rna miejsce na seminarium magister
skim, na ktorym, pod czujnym okiem mistrza, miody ezlowiek wci~ga si~ w arkana 
pracy badawczej. To seminarium magisterskie jest tym forum, na ktorym moze on 
powainie podyskutowae z doswiadczonym uczestnikiem zycia naukowego. 

Okres przygotowywania pracy magisterskiej to okres opanowywania podstaw 
j\!zyka spolecznosci nauki oraz poznawania podstaw teoretycznych i metodologi-



cznych danej dyscypliny naukowej. Nie bez znaczenia dla pozytywnego 
rozwi~zania problem6w pojawiaj~cych si~ na progu wchodzenia w now~ rol~ 
b~dzie, jeieli mi~dzy badaczem-mistrzem i kandydatem na badacza-uczniem 
dojdzie do zawi~zania interakcji. Od jakosci tej interakcji zaleiec b~dzie plynnosc 
przejscia z seminarium magisterskiego na seminarium doktorskie. M~dre spra
wowanie roli promotora polega na tym, ie mistrz dba nie tylko 0 poziom 
naukowy przygotowywanej przez doktoranta rozprawy doktorskiej, ale i na tym 
(co niemniej waine), ie przygotowuje go do tego, aby m6gI on sam nawi~zac kon
takt z mlodymi adeptarni i aby m6gi, w niedalekiej przyszlosci, pokierowac ich 
rozwojem naukowym. Charakterystyczne dla tego okresu rozwojowego s~ prace 
badawcze typu "a". 

ChciaIbym podkreslic, ie seminaria, na kt6rych ich uczestnicy przygotowuj~, 
pod czujnym okiem mistrza, prace dotycz~ce jedynie aplikacji jego teorii s~ dobre, 
ale jedynie na pocz~tku drogi rozwojowej mlodego badacza. W slad za pracami typu 
"a" musz~ isc pierwsze pr6by prac typu "k". Problem jednak w tym, czy kierownik 
seminarium jest autorem nosnej poznawczo teorii, ktoq nie tyIko sam rozwija, ale 
tei dopuszcza do tego, aby jego uczniowie dokonywali pierwszych prob jej rozwini~c 
i analiz krytycznych. Aby w ten spos6b uczyli si~ rzetelnej krytyki naukowej. 

Dojrzale przejscie przez te dwie fazy zwiqzane z przygotowaniem do roli 
de facto samodzielnego badacza umoiliwi badaczowi wejscie w stadium dojrzalej 
tworczoSci. 

STADIUM DOJRZALEJ TWORCZOSCI 
(FAZA ADOLESCENC]I NAUKOWEJ 
I DOROSLOSCI NAUKOWEJ) 

Pelna charakterystyka tej fazy wymaga zwroeenia uwagi na dwa problemy: 
- dojrzalego usamodzielnienia si~ naukowego (przejseie od prae: "k" czy "k+ a" 

do prac typu: "t"), 
- otwarcia na nowyeh, mlodych czIonk6w grupy - przyj~cie tworczej postawy 

nauczycielskiej. 
Pierwszy problem jest zwiqzany ze zmianq postawy poznawezej badaeza, kt6ra, 

b~d~c pochodn~ jego osobowosci badawezej, zmienia si~ w ci~gu jego naukowego 
iycia. Badaez przechodz~e przez kolejne fazy rozwojowe i rozwiqzujqc charak
terystyezne dla nieh problemy powinien Geieli na rozw6j patrzec w kategoriaeh nor
matywnyeh) podejmowac adekwatne dla danej fazy, dojrzale typy prae badawezych. 
o niedojrzalosei, albo m6wiqc inaezej 0 "uwi~zieniu" w danej fazie, swiadezyc moie 
to, ie badaezb«dzie nadal "aplikatorem" ezy "korektorem" i nie b«dzie podejmowal 
probbycia tw6rc~,a wi«e osobq zdoln~ do peluej realizacji siebie jako uczonego - co 
wyraia si« niemoinosci~ podejmowania prac typu: "t", "t + k", "t + k + a". 



Z dotyehezasowyeh rozwaiail wynika, ii rozwoj niekonieeznie musi przebie
gae harmonijnie poprzez wszystkie fazy. Moie bye i tak, ie badaez zafiksuje si~ na 
jakiejs fazie, nie mogqe z niej wyjse na wyiszy poziom rozwojowy. B~dzie on tedy, 
mimo zaawansowanego wieku - i dlugieh lat praey na uniwersytecie - na tym ~ 
samym etapie rozwoju, co jego duio mlodszy kolega, ktory plynnie przeehodzi c 
z fazy do fazy. E§ 

W kontekseie problemu otwareia si~ na nowyeh ezlonkow grupy, ehcialbym ~ 
zwrocie uwag~ na drugi problem, na to, ie nie moina rozdzielae dwoeh kontek- ~ 
stow dzialalnosei badaeza: kontekstu badania (naukowego) i kontekstu nauezania, !iZ 
tak jak okazalo si~, ii nie moiliwa do utrzymaniabyla teza H. Reichenbaeha () 

~: o odr~bnoSci dwoeh kontekstow: odkrycia i uzasadniania, sformulowana w pozy-
tywistyeznej epistemologii. Zresztq nie jest to weale nowy poglqd, jesli ehodzi 
o praktyk~ dzialania uniwersytetow. Takie bowiem poglqdy wyznawali: 
K. Twardowski9 (" ••• rdzeniem i jqdrem praey uniwersyteekiej jest tedy tworezose 
naukowa, zarowno pod wzgl~dem merytoryeznym, jak i pod wzgl«dem metody
eznym", a praea dydaktyezna profesora uniwersytetu rna - jego zdaniem - "za 
podstaw~ wlasnq prae~ badawezq nauezyciela") ezy F. ZnanieekilO, ktory zwraeal 
uwag~ na to, iiby profesor uniwersytetu byl "uezonym-erudytq" ("uezony polski 
musi bye z obowiqzku uezonym-erudytq, poniewai z jego funkejq naukowq wiqie 
si~ najscislej inna funkeja, ktorq spoleezenstwo faktyeznie traktuje jako glownq. Tq 
funkejq jest "nauezanie", tj. zapoznawanie innyeh z naukq jako systemem prawd"). 

Osobliwoseiq uniwersytetu, tego najbardziej naturalnego srodowiska dla 
badaeza, jest owa jednose dwoeh proeesow wzajemnie si~ przenikajqeyeh - proee
su badania naukowego, z jednej strony, oraz proeesu nauezania, z drugiej. Jest 
oezwiste, ie mowiqe 0 nauezaniu uniwersyteekim mam na mysli dwa jego 
pozlOmy: 

- A: ksztalcenie na poziomie uniwersyteekim i 
- B: ksztaleenie na poziomie pomagisterskim - doktoranekim. 
W nauezaniu uniwersyteekim, niezaleznie od tego, 0 jakim poziomie mowimy, 

nie idzie 0 to - jak sqdz« - aby "mowie wi~eej" i j~zykiem bardziej skompliko
wanym. Idzie natomiast 0 to, aby przybliiye kandydatowi na badaeza metod~, 
za pomocq ktorej profesor-mistrz sam uzyskal pewne wyniki, ktore wspolnie 
z uezestnikami seminarium omawia - pelen jeszeze wqtpliwosci i krytycyzmu, co 
do ieh rzeezywistej wartosei i relacji, w jakieh pozostajq do innych wynikow, 
uzyskanyeh przez innyeh badaezy, stosujqeyeh odmienne metody badaweze. 

Ma zatem profesor uniwersytetu bye nie tylko, jak ehcial F. Znanieeki, "uezo-

9 Por. K. Twardowski, 0 dostojenstwie Uniwersytetu. Uniwersytet Poznanski, 
Rolnicza Drukarnia i Ksi«garnia Naldadowa, Poznan, 1933. 

10 Por. F. Znaniecki, Uczeni polscy a iycie polskie. W; F. Znaniecki, Spoleczne 
role uczonych (s. 211-261). PWN, Warszawa, 1984, s. 223. 



nym-erudytq" (obeznanym z aktualnym stanem badan w swojej dyscyplinie 
naukowej, ktorego cechuje wysoki poziom swiadomosci metodologicznej, prze
jawiajqcej si~ raczej jako "gotowosc do akceptowania" aniieli "gotowose do 
odrzucania i zmieniania"), ale powinien bye, ie zapoiycz~ sam tylko termin od 
Znanieckiego, "uczonym-tw6rcq,,1l czy powinien - na co zwraca uwag~ J. Kmita12 

- przyjmowae postaw~, kt6rq R. Rorty nazwal "ironicznq" (ironist), a ktoq tenie 
J. Kmita okreslil nast~pujqCo: " ... od wyldadowcy uniwersyteckiego dziaiaj,!:cego 
w spoleczenstwie liberalnym moina oczekiwae nie tylko postawy 'ironicznej', 
postawy kogos, kto nie jest pewien swego dotychczasowego 'j~zyka', kto wi~c upa
twje 'metafor' wiodqcych do 'rekontekstualizacji' wykladanej nauki, ale i tego, ie 
postaw~ ow'!: zalecal b~dzie swym sluchaczom posiugujqc si~ przyldadem 
wlasnym". 

Dojrzale wejScie w faz~ doroslosci naukowej charakteryzuje si~ tym, ie badacza 
cechuje nie tylko zdolnosc tworzenia oryginalnych teorii naukowych oraz zdol
nose ich rozwijania (korygowania) i znajdowania dla nich aplikacji, ale - 0 co 
wcale nielatwo w swiecie indywidualnosci - zdolnose zaraiania innych pasjq pracy 
naukowej oraz zdolnose (i umiej~tnose) przekazywania tej wiedzy nast~pnym 
pokoleniom. Badacz, kt6ry osi,!:gnql ten etap rozwoju (a trzeba zaznaczye, ie 
moina go osi,!:gn,!:c w roinym wieku chronologicznym - moina bye mlodym
dojrzalym naukowo i starym-niedojrzalym naukowo) nie b~dzie zazdrosnie strzegl 
tajemnic warsztatowych i nie b~dzie dopisywal sit; do prac swoich uczniow 
i wspolpracownik6w. Co wit;cej, pozwoli im, aby poprzez krytyk~ jego teorii 
naukowej (paradygmatu) docierali do zr~bow wlasnych koncepcji. Pozwoli to im 
na stopniowe usamodzielnianie si~ naukowe, na wlasny, samotny rejs 
w stront; nieznanych lqd6w. Cykl si~ zamyka - z krytyki teorii mistrza rodzi sit; 
nowa teo ria, kt6ra, jeieli jej tw6rca uzyska peIn,!: dojrzalose naukow,!:, stanie si~ 
zaczynem nowej teorii stworzonej przez kogos, kto mial okazjt; przejse przez kolej
ne etapy pracy z dan,!: teori,!: i ... 

11 Por. F. Znaniecki, Uczeni ... "op. cit., 1984, s. 250 i n. 
12 Por. J. Kmita, Is a "creative man of knowledge" needed in university teaching? 

[w]: J. Brzezinski, L. Nowak (red.), The idea of the university ("Poznan Studies in 
the Philosophy of the Sciences and the Humanities", 50, 179-190). Amsterdam -
Atlanta, GA, Rodopi, 1997. 



Janusz Gockowski 

Trzy idee wazne w rozwaianiach 
o "starosci" i "mlodosci" w nauce 

Uczeni dzielq si~ nie na "starych" i "mlodych" ani na "historykow" i "socjo
logow". Nie dzielq si~ takie na "holistow" i "indywidualistow" ani na "racjonalis
tow" i "empirykow". Naprawd~ dzielq si~ na tych, ktorzy akceptujq, respektujq 
i preferujq poslugiwanie si~ "mysleniem alternatywnym" w oglqdzie i obrazowa
niu obiektow badan i tych, ktorzy w obawie przed "katastrofq epistemicznq" 
starajq si~ zapewnie trwalose i powszechnose poslugiwania si~ "mysleniem nie
alternatywnym" podczas oglqdu i obrazowania owych obiektow. Stosunek do 
"myslenia alternatywnego" i "katastrofy epistemicznej" wyznacza charakter pracy 
"starych" z "mlodymi" - okreSla pul~ technik pedagogicznych w formowaniu 
intelektu i charakteru adeptow, czyli przygotowaniu nowej zmiany pokoleniowej 
i tym samym kandydatow do nowego skladu elit kr~gow kompeteneji meryto
ryeznej w teatrze iycia naukowego. To idea pierwsza wywiedziona z rozroinienia 
na dwa rodzaje my§lenia, zawartego w tekscie Tomasza Samuela Kuhna pt. Dwa 
hieguny oraz z teorii katastrof, prezentowanej przez Rene Thoma. 

Uczeni nie dzielq si~ tak, jak powiedzielismy, ie nie dzielq si~. Naprawd~ dzielq 
si~ na tych, ktorzy chq i umiejq uezestniezye w "dyskusji owocnej i sprawiedliwej" 
i na tyeh, ktorym taki rodzaj dyskusji jest obey i nie bior:} w takiej dyskusji udzialu. 
Stosunek do "dyskusji owocnej i sprawiedliwej", w ktorej ehodzi 0 wzajemnq 
pomoe uezestnikow dyskusji i umniejszanie, swej "jednostronnosei" i swej "stron
niezosci", a ktorej regulq jest swobodne prezentowanie swego pozytywnego punk
tu widzenia oraz krytyki innyeh punktow widzenia, wypada uznae za istotnie 
waine kryterium w rozroinieniu tyeh sposrod "staryeh", ktorzy uezye b~dq 
"mlodyeh" poslugiwania si~ w iyciu eodziennym teehnikami "prakseologii walki" 
(postawie na swoim, pokonae konkurenej~ przez opanowanie pola wplywow 
i zdobycia puli nagrod) oraz tyeh, kt6rzy uezye b~dq poslugiwania si~ teehnikami 
"prakseologii nauki" (wsp6ldzialania, bez wzgl~du na odmiennose wybranyeh 
"naukowyeh program6w badawezyeh", w doskonaleniu wsp6lnej sytuaeji proble
mowej i w uzyskiwaniu takieh wartosci poznawezyeh, kt6re zasadnie doznae mogq 
asereji w kr~gu kompeteneji merytoryeznej). W "prakseologii walki", dyskusja, 
sluiy do zwalezania inaezej myslqeyeh i tworzqcyeh - zamienia si~ w erystyk~ 
naszpikowanq sofistyeznymi ehwytami z zakresu argumentaeji peswazyjnej. Do 



dyskusji wchodz1 "starzy" i "mlodzi" kaidej ze stron jako bojownicy partyjni -
rzeezniey i szermierze swojej "Jednej Prawdziwej Teorii". W "prakseologii nauki" 
mamy natomiast do uezestniezenia w dyskusji ludzi, kt6rzy wiedz1, ii funkejonu
je wielkosc komplementarnych "partykularnych relaejonowan", a w rezultaeie 
konfrontacji oraz krytycznej analizy i interpretacji oczyszcza si~ kaide z owych 
relacjonowan, co otwiera drog~ ku uzyskaniu ogl1du i obrazowania obiektywnego 
Gak to moiliwe w danym kr~gu - w danym czasie) obiekt6w poznania. T~ ide~ 
wywodzimy z eseju Romana Ingardena pt. 0 dyskusji owocnej slow kilka, eseju 
Stanislawa Ossowskiego pt. Taktyka i kultura oraz ksi'1zki Karola Mannheima 
pt. ldeologia i utopia. 

Powiemy tei, ie uczeni nie dziel1 si~ tak, jak powiedzielismy, ie nie dziel'1 si~. 
Dziel1 si~ zaS, tak "starzy", jak i "mlodzi", na pracuj'1cych w stylu "linii konstruk
cyjnego myslenia systemowego" Gak obmyslec doskonal1 doktryncr, kt6ra b~dzie 
zawierala tresci prawomoene i uzyteczne, a w dziejaeh swego funkejonowania 
b~dzie tylko ulepszana ezy doskonalona - jak system, eoraz preeyzyjniejszy) i na 
praeuj'1cyeh w stylu "linii badawezego myslenia problemowego" Gak rozeznac si~ 
w tresci i znaezeniu problem6w dawnych, kt6re nalezy por6wnae z problem ami 
wsp6lczesnymi gwoli ujawnienia charakteru ci1giosci i zmiany poszukiwan i do
ciekan wyznaezonych pul1 zagadnien inspiruj'1eych inwenej~ i koncentruj1cych 
namysl}. "Starzy" i "mlodzi" (mistrzowie i uczniowie), pracuj1ey w stylu "linii 
badawczego myslenia problemowego", czyni'1 w codziennosci wykonywania 
swego zawodu: 1) to, co wiedzie do odkrycia i okreSlenia sensu i prawdopodob
nej funkeji problemu; 2} to, co ujawnia siee homologii badanego problemu, kt6ry 
por6wnywany jest z innymi problemami na zasadzie komparatystyki diachro
nicznej; 3} to, co okreSla macierzowy charakter problemu, czyli generowanie 
przezen puli temat6w badan daj1cych nowe przedstawienia i objasnienia obiekt6w 
zainteresowan poznawczych. Idea, 0 kt6rej mowa, wywiedziona jest z tekstu 
Mikolaja Hartmanna pt. Systematyczne przedstawienie wlasnej {ilozofii. 

Jesli pominiemy zagadnienia interesuj'1ce fizjologa badaj'1cego funkcjonowanie 
czlowieka w r6znych okresach zycia, z uwzgl~dnieniem fazy "mlodosci" i fazy 
"starosci", to zamiast zajmowac si~ "starosci'1" i "mlodoSci1" w nauce (obydwa te 
terminy uzywane byly w rozmaitych znaczeniach i w rezultaeie staly si~ czyms 
w rodzaju "zbitek poj~ciowych"), lepiej poswi~cie czas przeznaczony na rozmysla
nia typom relacji pomi~dzy mistrzami i uezniami, autorytetami i adeptami, 
wychowaweami i wychowankami w ramaeh teatru iycia naukowego. Proponuje
my tedy analizowae i interpretowac funkcjonowanie r6inych malyeh grup pracy 
naukowej ze wzgl~du na zgodnose/niezgodnosc z modelem ksztalcenia i wycho
wania kadr w polskiej szkole matematycznej wedle zasadiregul, 0 kt6rych pisze 
Edward Marczewski w tekScie Dziesi?c przykazan. Wazne jest nie to, ezy 
w jakim wieku jest kierownik seminarium uniwersyteckiego, ale waine jest to, ezy 
seminarium jest "szkol'1 charakteru naukowego" wszystkich uezestnik6w 



z kierownikiem wlqcznie, 0 czym pisal Roman Ingarden w tek§cie 0 wychowywa
niu uczonych. 

Z punktu widzenia troszczqcych siC; 0 prawidlowe ksztalcenie siC; "osobowosci 
poznawczej" mlodej kadry naukowej warto rozwaiye uiytecznose rozroinienia 
takiej oto typologii krC;gow kompetencji merytorycznej, rozpatrywanych w aspek
cie funkcji pedagogicznej: 

Typ "Pl.'. Funkcjonuje na zasadzie "rownosci uczestnikow gry wobec pro
blemow", czyli kaidy moie przedstawiae swoje relacjonowania dotyczqce pro
blemow dotychczasowych i nowych, jak tei wypowiadae siC; 0 relacjonowaniach 
innych, a wszystkich (bez wzglc;du na rangi i dystynkcje) lqczy staranie 0 dobre 
rozstrzqsania i rozbiory ze wzglC;du na doskonalenie sytuacji problemowej oraz 
walory wartosci poznawczych stanowiqcych przedmiot asercji. 

Typ "B". Funkcjonuje na zasadzie "nierownosci uczestnikow gry ze wzglc;du na 
zroinicowanie doswiadczen", czyli respektuje siC; kompetencje wyznaczone rutynq 
i erudycjq, albowiem to pozwala rozroinie tych, ktorzy Sq dobrymi znawcami od 
tych, ktorzy dopiero ubiegajq siC; 0 bycie znawcami sprawdzonymi przez lata 
wykonywania prac wedle wzorca myslenia i dzialania obowiqzujqcego w danym 
kraju. 

Typ "C". Funkcjonuje na zasadzie "solidarnosci druiyny walczqcej 0 sukces 
i podporzqdkowanej kapitanowi", czyli celem jest uzyskanie lepszej pozycji na 
scieikach nagrod. Chodzi tu jednoczesnie 0 srodki do prowadzenia dzialalnosci 
merytorycznej (pieniqdze, instrumenty i aparatura, materialy, etaty, pomieszczenia 
z wyposaieniami), jak tei 0 moiliwosci przejawiania skutecznej ekspensji, pole
gajqcej na opanowaniu (w zupelnosci albo choeby w wiC;kszosci) interesujqcych pol 
tematycznych w nauce. Takie chodzi tu 0 korzystne powiqzania, silami spoleczny
mi majqcymi wplyw na podwyiszenie takich czynnik6w statusu, jak: stopien 
i zakres moiliwosci wladczych, zamoinose, rozglos i uznanie, swoboda poruszania 
sic; po przestrzeni zycia naukowego, popyt na wystc;powanie w roli eksperta czy 
luminarza medialnego. Liczq siC; tu tei rozmaite premie majqce znaczenie dla 
notowaD. gieldowych, dla ranking6w, dla licznosci fanow intra et extra muros. 
Dziala tu druiyna walki 0 intratc; i splendor, 0 jak najszybsze uzyskanie - jak 
najlepszego "miejsca na gorze". 

JesteSmy tedy zdania, ii ocena krc;g6w i grup w srodowisku uczonych powin
na bye wykonywana przy stosowaniu, jako kryterium podstawowego, charakteru 
funkcji rzeczywistej sprzc;zen mil(dzy "swiatem drugim" a "swiatem trzecim", czyli 
tego, co uczeni potrafiq tworzye majqc takie, nie inne, wyposaienie w postaci 
nagromadzonych i zobiektywizowanych wartosci poznawczych. Inaczej ujmujqc 
sprawc; powiemy, ie krqg czy grupa powinny bye oceniane ze wzglc;du na trzy 
wskainiki: 1) odkrye nowych problemow; 2) nowych interpretacji problemow juz 
znanych; 3) ustalen nowych homologii w problemow wchodzqcych w obrc;b zain
teresowaD. poznawczych - oceniane w perspektywie historii "dlugiego trwania". 



Na koniee zaS dodamy, ii "starzy" wowezas b~dq mogli uznae siebie za "ludzi 
o ezystym sumieniu", gdy potrafiq przygotowae "mlodyeh", jako zmian~ pokole
niOWq wdlugim trwaniu "arystokraeji umyslowej" teatru iycia naukowego do: 
1) staran 0 to, ieby uniwersytet byl najpierw koinoniq a potem instytuejq; 
2) respektowania w kaidej sytuaeji imperatywu - rola badaeza (eksploratora, 
dyskutanta i pedagoga) jest rolq podstawowq/najwainiejszq sposrod rol, ktore 
uezony odgrywa w kulturze wiedzy i poznania; 3) przejawiania jak najwi~eej 
aseeptyzmu, polqezonego z nieufnosciq, do mqdroSci elit polityeznyeh, kt6re mogq 
i eheq zajmowae si~ urzqdzaniem teatru iyeia naukowego. W przypadku naszego 
kraju do takiego seeptyeyzmu upowainiajq nie tylko lata rzqdow polskiej sekeji 
mi~dzynarodowego leninizmu ezy ieh przefarbowanyeh kontynuatorow, ale takie 
lata rzqdow legionistow z I Brygady Pilsudskiego i I Brygady Wal~sy. 



Henryk Samsonowicz 

W pifCiu kwestiach 

1. Nie wydaje mi si~ by "wiek nauk" moina bylo porownywae do wieku iycia 
ludzkiego. Oczywiscie - naukt( tworz~ uczeni. Uczeni za mlodu maj~ inne walory 
i inne wady nii na pozniejszych etapach swego iycia. S~dz~, ie mog~ bye uiyteczni 
dla rozwoju wiedzy i we wczesnym, i p6znym okresie swego iycia (ai do progu 
sklerozy). Natomiast "mlodose nauki" rozumiem nieco inaczej: jako okres, w kto
rym powstaj~ wczesne, nie zawsze w pelni dojrzale, ale cZt(stokroe bardzo inspi
ruj~ce kierunki i metody poznawania swiata. "Starose" nauki natomiast nie zawsze 
musi oznaczae jej zgrzybienia, powielania niekiedy jui nieaktualnych spostrzeien 
i uogolnien. Moie bye rozumiana jako taka gal~z wiedzy, ktorq posiada dawny, 
"stary" dorabek, niekiedy zadziwiaj~co aktualny, lub taki, bez ktorego nowsze 
badania nie bylyby moiliwe. Jesli dyskutujemy na ten temat to nie dlatego, ie 
uznajemy "star~ nauk( za mniej lub bardziej nieprzydatn~, nie odpowiadaj~q 
nowym potrzebom i moiliwosciom badawczym. 

2. Moina tei dyskutowae nad powi¥aniem nowych odkrye z wiekiem 
badaczy. Rzecz w tym, ie, jak s~dz~, nie rna jednego wzoru okreSlaj~cego 
"mlodosC" i "starosC" uczonych. Nie tylko ze wzglt(du na r6inice wynikaj~ce 
z odmiennoSci charakteru, temperamentu, warunkow pracy, lecz takie bior~c pod 
uwag~ odmiennosci poszczegolnych dziedzin wiedzy. Matematyk w wieku 
dwudziestu ParU lat jest na ogol jUl dojrzalym ("starym"?) uczonym. Humanista 
uzyskuje analogiczny status w swojej dziedzinie w wieku lat czterdziestu, jeszcze 
inaczej "dojrzewa" przedstawiciel nauk eksperymentalnych. 

3. Innymi slowy, nasza dyskusja moglaby stanowie ci~g dalszy tej sprzed roku, 
poswit(conej "lepszej i gorszej nauce". Jesli jednak obecny temat wart jest dalszej 
debaty to dlatego, ie warto zastanowie si~, jakie cechy "mlodosci" i jakie "starosci" 
stanowi~ skladnik niezb~dny czy potrzebny nauce. Jak jui bylo mowione, 
"mlodose" niekiedy oznacza nieliczenie si~ z niepowodzeniami, liczenie "si! na 
zamiary", odwagt( przy podejmowaniu nowych dzialan. "Starose" - oznacza dos
wiadczenie, rozwag~, odpowiedzialnose. Jesli obie te kategorie dotycz~ nauki 
"dobrej" - a zakladamy, ie "zla" nie jest nauk~ - to w praktyce mog~ sit( znakomi
cie uzupelniae. ,,Mloda" nauka zapewne bardziej odpowiada potrzebom biei~cej 
epoki, cZt(sciej proponuje nowe, niekonwencjonalne rozwi~zania. "Stara" -
stanowi bye moie 'bardziej ustabilizowan~, bardziej stal~ cz~se naszego dorobku 
badawczego, niekiedy pozwala na weryfikacj~ nowych propozycji i dokonan. 



4. Kultura Europy przynajmniej od 800 lat (jesli nie dluiej) zna laboratoria, 
w ktoryeh istniejq doskonale (przynajmniej w teorii i niezbyt ezystej praktyee) 
warunki uzupelniania eeeh "mlodosci" i "starosci". Sq to instytueje, uniwersytety, 
katedry, instytuty, w ktoryeh stary mistrz wspolpraeuje ze swymi uezniami. Wiek 
mistrza i wiek uezniow nie majq istotnego znaezenia, liezq siy przy wspolpracy 
wymienione eeehy. 

5. Znaezenie rna natomiast co innego. "MlodosC" i "starosC" muszq lqezye siy 
w poszukiwaniu prawdy, poszukiwaniu, ktorego motorem nie jest potrzeba 
uzyskania tytulu ezy stopnia, leez ehye poznania, eeeha, ktora eharakteryzuje 
gatunek homo sapiens (przynajmniej w teorii). A dodae trzeba, ie lqezq siy takie 
z korzysciq dla nauki, gdy i starsi i mlodsi realizujq innq jeszeze potrzeby ezlo
wieka: zabawy. Bowiem i stara i mloda nauka jest rowniei dzialaniem, ktore 
sprawia, a w kazdym razie powinno sprawiae przyjemnose, niezaleinie od wieku 
i urz~du uezonego. 



Ewa Zgrabczynska 

Czas - sprzymierzeniec nauki 

Z wielu wypowiedzi referent6w wylonil si~ obraz opozycyjnego zderzenia 
dw6ch cech: starosci i mlodosci. "Starosc a mlodosc w nauce polskiej". I smutna 
konstatacja, ii r6inice mi~dzy starszymi i mlodszymi uczonymi. tworz'! pokole
niow,!, trudn,! do zniwelowania i zaakceptowania przepasc. Nasun~lo mi si~ podej
rzenie, ii pomija si~ pewn,! naturalnosc i nieuchronnosc tej sytuacji, kt6ra jest 
pochodn,! odwiecznych proces6w biologicznych. Populacje organizm6w iywych 
charakteryzuje wyraina struktura wiekowa, a pocz'!tek i koniec krzywej Caussa j,! 
opisuj,!cej stanowi,! osobniki miode i biologiczni starcy. Zar6wno starosc, jak 
i mlodosc, istniala, istnieje i b~dzie istniec, a poniewai w populacjach wyst~puj,! 
r6ine proporcje osobnik6w nalei,!cych do r6inych kategorii wiekowych, kaida 
sytuacja: przewaga starych, przewaga miodych, cudowny balans, da si~ wytlu
maczyc i wymaga zrozumienia. Biologiczne role starych i miodych S,! jednakowoi 
odmienne. 

Paradoksalnie, z czlowieczej perspektywy, mlodzi i starzy w nauce S,! niezwyk
Ie podobni. Obie grupy doswiadczaj,! ograniczen poznawczych: starzy - uwiklani 
we wlasne doswiadczenia, walcz,!cy ze skutkami uplywaj,!cego czasu, mlodzi -
opanowani przez fanatyzm i wszechogarniaj,!C'! ch~c zamanifestowania postawy 
nonkonformistycznej i neguj,!cej zastane prawdy. Schematyzm zachowaD. dotyka 
jednako obie grupy: starsi wpadaj,! w rutyn~, daj,!c,! co prawda pewn'! sprawnosc 
reakcji, lecz zabijaj,!c,! innowacyjnosc, mlodzi w manier~ "niewyczerpywalnej 
odkrywczosci". Brak dystansu oraz odpowiedniej perspektywy, pozwalai,!cei na 
pewn'! obiektywizacj~ wlasnych pomysl6w i osi,!gni~c, cechuje obie grupy 
wiekowe naukowc6w. Starym trudno si~ zmierzyc z wlasn,! slaw,! i dopracowy
wan'! przez lata nieomylnosci,!, dynarnizm i nadpobudliwosc mlodych kaie im 
w kaidym drobnym rezultacie badan dopatrywac si~ wiekopomnego odkrycia. 

Tak wi~c pozwol~ sobie wysun'!c tez~, ii starsi i miodsi chorui'! na uiomnosci, 
kt6re r6inicuje etiologia, ale kt6rych skutki S,! uderzaj,!co podobne dla proces6w 
tworzenia nauki. Jeszcze spostrzeienie 0 podobienstwach mi~dzy mlodymi: pan 
prof. Samsonowicz stwierdzil, ii dzisiejszy mlody czlowiek r6ini si~ od mlodego 
czlowieka sprzed kilkudziesi~ciu lat. Nie mog~ nie sprzeciwic si~ tej opinii: sytu
acja mlodych w nauce polskiej jawi mi si~ jako niezaleina od czasu i politycznego 
klimatu. Cdy wczeSniej, w obliczu siermi~inej rzeczywistosci, szczytem marzen 
mlodego naukowca i celem samym w sobie byio zdobyde paszportu uwal-



niaj~cego z klatki PRL, teraz - wobee rownie siermit(inej, mimo ii polukrowanej 
kapitalizmem - mlody adept Nauki boryka sit( (prawda, ie czasem jak dzielny 
i nie poddaj~cy sil( przeciwnoSciom losu lew, a ezasem jak ehwiejny, zakll(ty magi'l 
pieni~dza wyrobnik) z problemami zwi¥anymi z niemoinosci~ zaspokojenia pod
stawowyeh potrzeb biologieznyeh, a eelem samym w sobie staje sil( dla niego odej
seie od stolu rodzieow i zdobycie wlasnego k'lta. Speeyfika polskiej seeny 
naukowej nie zmienila sit( tak bardzo - mlodym nadal nie jest latwo rozwin~c 
skrzydla, a uplywaj~ey ezas nie jest laskawy i dla rozwoju ieh pasji badawczej. 

Czas jednakie - wbrew wielu opiniom - nie jest tylko karz~q nieuehronnos
ci~ spopielaj~q umysly naukowc6w, przynosz~q zgrzybialosc, pustkl(, demenejl( 
i smierc kreatywnosci. Czas wydaje sit( najwit(kszym sprzymierzencem Nauki -
daj~eym wlaSeiw~ perspektywt( oceny ludzkieh dokona6, na ktorq nie rna wplywu 
wiek naukowcow, bo wielkie odkrycia i prawdy naukowe nie znikaj~ bezpowrot
nie z ludzkiej historii wraz z ich tworcami, ale wchodz~ tryumfalnie na stale 
w kanony Wiedzy ... 



Artur Rojszczak 

Niedole mlodego badacza? 

Wygloszone w dniu dzisiejszym referaty i tocz'!ca si~ wok61 nich dyskusja kon
centrowaly si~ w g16wnej mierze na psychologicznej, fizjologicznej i spolecznej, 
a cz~seiowo tylko na instytucjonalnej charakterystyce mlodosci i starosei w nauce. 
Przede wszystkim zas, skupialy si~ one na charakterystyce typu mlodego badacza 
z jednej strony oraz badacza dojrzalego z drugiej. Pewnego rodzaju niedostatkiem 
tych charakterystyk jest brak pr6by opisu relacji, w kt6re wchodz,! mi~dzy sob,! 
badacze nalei,!cy do wspomnianych typ6w. Nie wystarczy tu jedynie wskazae na 
mechanizmy przechodzenia od "mlodosci" do "dojrzalosei" w procesie badawczym 
i w strukturach instytucji naukowych (na przyklad, od naiwnego ryzykanctwa 
badawczego do wspomnianego przez prof. ToUoczk~ "funkcjonariusza nauki"), 
gdyi na kaidym etapie takiej (moiliwej) diachronicznej transformacji mamy prze
ciei do czynienia z pewnymi synchronicznymi relacjami, w kt6re uwiklane S,! obie 
strony. Nie jest przeciei prawd'l" ie znalezienie kryterium tego, kiedy si~ jest 
mlodym, a kiedy starym w nauce (jak na przyklad kryterium podejmowania 
ryzykownych projekt6w badawczych czy tei powolny proces odpadania z proce
su naukowego okreSlonego przez mi~dzynarodowe standardy) rozwi'l,Zuje owe 
relacje, w kt6rych stoj,! do siebie "mlodose" i "dojrzalose" w nauce. 

Wsr6d przedstawionych charakterystyk dojrzalego naukowca wyr6inie moina, 
jak s,!dz~, dwa jego typy: pierwszy, to - uiywaj'l,c okreslenia Tadeusza 
Kotarbinskiego - spolegliwy opiekun w dziedzinie nauki. To czlowiek etyczny, 
o nienagannej postawie moralnej wobec wszelkich wartosei, i tych naukowych, 
i tych mi~dzyludzkich; czlowiek odpowiedzialny nie tylko za siebie i swoj'l, dzia
lalnose naukow'l" ale i za dzialalnose niedojrzalych adept6w nauki; rzetelny 
i obowi'l,Zkowy; kolega, ale 0 odpowiedniej powadze; przede wszystkim zas twor
czy, z pasj,! zajmuj'l,cy si~ nauk,! i ksztalqcy mlode pokolenie swoich nast~pcow. 
Typ drugi "dojrzalosci" w nauce to decydent: osoba pelniqca z racji swojej dojrza
lOSci funkcje administracyjne, nieodzowne. przeeiei w procesie naukowym. 
Decydentem jest tei "funkcjonariusz nauki", kt6ry, w odr6inieniu od administra
tora w nauce, pojawia si~ w wyniku wynaturzania si~ struktur instytucji nauko
wych, wkt6rych ktos, kto wypadl jui z obiegu naukowego, wei,!i jednak jeszcze 
nauk,! administruje, kieruj,!c si~ przy tym kryteriami pozanaukowymi. 



Ze wspomianymi typami spolegliwego opiekuna w sferze naukowej i decy
denta wi<tiq si~, jak Sqdz~, dwa typy relacji, w jakie wchodzq Iudzie mlodzi i dojrza
Ii w nauce. Przytoczona przeze mnie, z koniecznosci skrotowa charakterystyka 
spoiegliwego opiekuna naukowego, to ni mniej, ni wi~cej, jak pewien zbior cech -
nad wyraz ch~tnie tu przywolywanego - mistrza. Gdybym ow typ idealny mistrza 
uznal jedynie za zbior poboinych iyczen, zapewne dawno bym jui zrezygnowal 
z dzialalnosci naukowej, jakkolwiek nie zmienia to faktu, ie pozostaje on dalej 
w g16wnej mierze typem idealnym. Relacja, w jakq wchodzq w tym przypadku 
"mlodosC" i "starosc" w nauce to relacja mistrz-uczen. Naleiy dodac, ie relacja 
mistrz-uczen zwiqzana jest przede wszystkim z procesem dzialalnosci naukowej w 
wymiarze personalnym. A decydujq 0 niej nie tylko osobowosc, miara i moiliwos
ci mistrza, ale takie i jego ucznia. 

Z typem decydenta zwiqzana jest innego rodzaju relacja mi~dzy "mlodosciq" 
i "dojrzalosciq" w nauce. Ma ona wymiar zaleinosci raczej jednostronnej i posia
da charakter zdecydowanie instytucjonalny. Zwiqzane jest to z faktem, ie to ludzie 
jui dojrzali naukowo zasiadajq w radach instytutow, radach wydzialow i senatach 
na poziomie wyiszych uczelni, stanowiq ciala doradcze w strukturach rzqdowych, 
Sq czlonkami wszelakich komisji naukowych z Komitetem Badan Naukowych 
wlqcznie. To "starosc" decyduje 0 ocenie naukowej mlodych adept6w nauki, 0 ich 
dzialalnosci dydaktycznej i organizacyjnej .. 

Z dzisiejszych glosow wnioskowac moina, ie w przypadku typu decydenta 
relacja, kt6ra si~ najcz~sciej pojawia, to zaleinosci pomi~dzy decydentem a ofiarq. 
W dose nieprzychyInej, jak sqdz~, interpretacji dotyczqcej, co rowniei naleiy pod
kreSlic, raczej funkcjonariuszy nauki aniieli jej administratorow, "mlodose" staje 
si~ ofiarq na wielu plaszczyznach instytucjonalnych. Po pierwsze, ofiarq systemu 
nagr6d (takie pieni~inych), w ktorym dla oceny wynikow pracy naukowej bierze 
si~ niejednokrotnie pod uwag~ np. liczb~ i form~, a nie jakosc prac naukowych 
("Byle jaka ksi<tika jest warta wi~cej aniieli artykul drukowany w najIepszych cza
sopismach"), a fakt, ie ktos dojrzaly nie otrzymal w danym roku nagrody minis
tra jest mocniejszym argumentem dla przyznania mu nagrody rektora, aniieli 
opublikowana przez "mlodose" ksiqika w renomowanym wydawnictwie. Po dru
gie, to "starosC" ustala reguly gry na dydaktycznym rynku idei, m. in. poprzez 
ustalanie harmonogramu studiow albo tei poprzez ograniczanie moiliwosci 
prowadzenia wykladow przez niesamodzielnych pracownikow jednostek nauko
wych. Wreszcie, po trzecie, to "starosc", poprzez opor decyzyjny, ogranicza pole 
manewru organizacyjnego imprez naukowych ("Niestety, nie posiadamy srodkow 
na dofinansowanie tego sympozjum"), a obarcza przy tym "mlodosC" niechciany
mi funkcjami aclministracyjnymi, wykorzystujqC jej energi~ i naiwnosc sluienia 
nauce ("Ktos to musi robie, a ty jestes najmlodszy"). Sqdz~, ie te wylqcznie 
przykladowe sytuacje zaistniec by mogly, jes1i wr~cz nie mialy miejsca, w kaidej 
zorganizowanej instytucji naukowej oraz, ie wcale nie mUSZq bye one wynikiem 



zlej woh. Mog<j, bye rezultatem wielu czynnik6w. Nierzetelnie wspomn~ tylko 0 kil
ku z nich, a naIez<j,cych do zdroworozs<j,dkowej psychologii starosci, kt6rej ele
menty si~ juz dzisiaj pojawily: mimowolnego Iekcewazenia naiwnosci "mlodosci", 
odniesienia do wlasnej przeszlosci ("Ja tez mialem ci~zko") czy tez biologicznego 
wieku zwi'l,Zanego z apoteoz<j, mlodosci ("On(a) jest mlody(a) i jakos sobie 
poradzi"). Niew<j,tpliwie natomiat granic<j" kt6ra wyznacza fakt, po kt6rej stronie 
relacji decydent-ofiara znajduje si~ badacz, jest tytul profesorski oraz, jednakZe 
w znacznie mniejszym wymiarze, habilitacja. 

Z dzisiejszych dyskusji i rozm6w kuluarowych odnioslem wraienie, ze owa 
nieszcz~sna ofiara posiada dose ograniczone mozliwosci dotarcia do zamkni~tego 
kr~gu wzajemnych uslug dojrzalych funkcjonariuszy. Mozliwosci owe wyczerpuj<j, 
si~ bowiem po prostu w dzialalnosci naukowej mlodego badacza, kt6ra, jeSli 
zostanie doceniona, spowoduje osi,!gni~cia odpowiedniego stopnia Iub tytulu 
naukowego. Jesii mam racj~ w swojej diagnozie (dotycz<j,cej zar6wno mozliwego 
skrajnego wynaturzenia sytuacji instytucjonalnej, jak i dzisiejszej dyskusji), to 
chcialbym przestrzec przed apoteoz'! mlodosci, kt6ra czyni zniej ofiar~. Prosz~ si~ 
nie ludzie, Szanowni Panstwo, ze "mlodose" nie potrafi przeskakiwac etap6w 
w osi,!ganiu pozycji funkcjonariusza nauki! Relacja decydent-ofiara moze si~ 
przeksztakie pod wplywem wielu czynnik6w w reIacj~ decydent-karierowicz. 
(Mam tu oczywiscie na mysli karierowiczostwo w nauce, a nie karier~ naukow,!.) 
Wyznaczana przez decydent6w Iinia demarkacyjna pomi~dzy ofiar<j, a kariero
wiczem jest dose w<j,da. Wystarczy wspomniee, iz po uswiadomieniu sobie tego 
faktu, istnieje niebezpieczenstwo, ze kazde niestandardowe dzialanie na polu 
naukowym i w sferze instytucjonalnej niedojrzalego, mlodego adepta nauki trak
towane bye moze z pewn<j, doz<j, podejrzliwoSci: zeoto juz mamy do czynienia 
z karierowiczem, a nie kims, kto w niezwyczajny, aczkolwiek pokorny spos6b 
przeciera szIaki ustalone przez decydent6w. 

Zeby jednak zakonczyc to kr6tkie rozwaianie 0 relacjach akcentem optymisty
cznym, chcialbym wspomniee 0 pewnej tradycji, w kt6rej relacje mistrz-uczen, jak 
si~ to wydaje z perspektywy CZasU, byly jednak chyba dominujqce. Profesor Goekowski 
wspomnial w dyskusji 0 pracach Romana Ingardena dotyczqcych tej relacji. Ja 
natomiast, zamiast wskazywac teksty, wskazac chcialbym na konkretny przyklad, 
~. na szkol~ Kazimierza Twardowskiego, obecnie ez~sciej znan'! pod szyidem 
"szkoly Iwowsko-warszawskiej". Sqdz~, ze jest to przyklad 0 tyle dobry, ze doko
nania wspomnianej szkoly w dziedzinie fiIozofii i Iogiki formaInej wykraczaj<j, 
znacznie poza nurt psychologii opisowej mistrza Twardowskiego. (Do korzeni 
Twardowskiego przyznawali si~ tak wieley Iudzie, jak Alfred Tarski.) Oraz, ze 
Twardowski wlqeznie z pierwszym pokoleniem swoieh uczni6w Gan Lukasiewicz, 
Tadeusz Kotarbinski i Stanislaw Lesniewski) potrafil wyksztalcie pokazn<j, elit~ pro
fesorow polskich (i nie tylko) uniwersytetow, tak przedwojennych, jak i powojen
nyeh. Niewqtpliwie z przekazow, ktore znamy, wnioskowac nalezy, ze stosunki 



mi~dzy mistrzem Twardowskim a jego mlodymi uczniami cz~sto mialy charakter 
bardziej zblizony do tego, kt6ry dzisiaj nazwalibysmy "feudalnym". Nie zmienia to 
jednak w niczym fakt6w. Prosz~ takie zauwaiye, ze wi~kszose krytyk i kontrow-

~ ersji, kt6re obracaj't si~ wok61 szkoly lwowsko-warszawskiej, a kt6rych nie 
§3 chcialbym tutaj wspominae, rna zwi¥ek z instytucjami i funkcjami instytucjonal-
g nymi, z kt6rymi zwi'tzani byli jej czlonkowie. (A bywali wsr6d nich takze mini
< strowie, jak Lukasiewicz.) To zazwyczaj wplywy i rozmaite przeszkody instytucjo-

nalne wskazywane S't jako element negatywny zwi¥any z decydentami ze szkoly 
lwowsko-warszawskiej. 

Na koniec chcialbym poczynie dwie kr6tkie uwagi. Pierwsza z nich dotyczy 
zewn~trznej, fizjologicznej charakterystyki mlodosci, ocenianej tu powszechnie 
jako nieistotna i niemerytoryczna. Nieprawd't jest, ze wiek biologiczny i zwi'tzane 
z nim cechy zewn~trzne wyglqdu Gakie cz~sto mylqce!) nie stanowi't kryterium dla 
odr6zniania mlodego od dojrzalego badacza. A bywa, niestety, ze jest to kryterium 
jedyne. Ilez to razy znajdowalem si~ w sytuacjach, gdzie profesorzy uniwersytet6w 
z powodu swojego wyglqdu lub wieku traktowani byli jak doktoranci. Ma to 
miejsce zar6wno w Polsce (choe, jak wiemy, u nas mlodzi wiekiem profesorowie 
to przypadki wyj'ttkowe), jak i w swiecie, gdzie zdawaloby sie wolny rynek idei 
intelektualnych jest na tyle silny, ze nie powinno to miee znaczenia. Tak czy 
inaczej, w powszechnym mniemaniu "Ten mlody czlowiek nie moze bye przeciez 
profesorem!" 

Uwag~ drugq chcialbym odnieSe do wypowiedzi prof. Samsonowicza. Prosz~ 
wybaczye glos niedojrzalosci, ale nie bardzo wyobrazam sobie dojrzalq zabaw~ 
w nauk~, kt6q mozna by wartosciowae pozytywnie. Mam nadziei~, ze mamy tu 
do czynienia jedynie z nieporozumieniem semantycznym, ale czym innym wydaje 
mi si~ zabawa naukq, a czym innym pewna przyjemnose towarzysZqca uprawia
niu (co za brzydkie slowo!) nauki. Sqdz~ bowiem, ze to kontekst poznawezy jest 
gl6wnym motorem nap~dowym badan naukowych. Dopiero ch~ci prawdziwej 
wiedzy. towarzyszye moze (choe zapewne nie musi na kaidym etapie badail) 
pewnego rodzaju zesp61 pozytywnych przezye, w tym poczucie zabawy. Odr6z
nilbym przyjemnosci towarzyszqce dzialalnosci naukowej, od zabawy w nauk~, 
a t~ z kolei jeszcze od pewnej gry intelektualnej jako postawy zyciowej (Lebensform). 
W odr6znieniu od nauki jako sposobu zycia ezy jako intelektualnej przygody oraz 
od przyjemnosci zwi¥anej z praeq naukowq, zabawa w nauk~ moze bye bardzo 
niebezpieczna nie tylko dla naukowca, kt6ry si~ niq bawi, ale i dla innych ludzi. 



Andrzej Bronk 

Plus ratio quam natura 

Kontekstu, sytuujlJ:cego i ukierunkowujlJ:cego odpowiedz na czolowe pytanie 
sympozjum 0 rol~ "starych i mlodych" lub, jak bardziej elegancko glosi tytul, 
"staroSci i mlodosci" w nauce, dostarczajlJ: pogllJ:dy Tomasza Kuhna. Pierwszy 
rozdzial jego Struktury rewolucji naukowych (1962) otwiera cz«sto cytowane 
zdanie: ,;Wiedza historyczna, jesli nie traktowac jej wyllJ:cznie jako skladnicy 
chronologicznie uporzlJ:dkowanych anegdot, zmienic moie w zasadniczy spos6b 
obraz nauki, jaki mamy w naszej mysli" (dum. pol. S. Amsterdamski). 

W tej wainej i zarazem kontrowersyjnej publikacji z zakresu filozofii nauki lat 
szescdziesilJ:tych, Kuhn stwierdza, wbrew dotychczasowym, obiegowym pogllJ:dom 
historiograf6w dziej6w nauki, ie jej rozw6j i post~p nie dokonywal si<t kumulaty
wnie, lecz rewolucyjnie. Przy tradycyjnym obrazie nauka rozwija si~krok po kroku 
przez (indukcyjne) dokladanie nowych fragment6w wiedzy do jui istniejlJ:cej. 
PogllJ:d ten oddaje przypisywana Bernardowi z Chartres (cytowana w Metalogicon 
Jana z Salisbury) sredniowieczna metafora 0 karlach, widzlJ:cych lepiej i dalej, bo 
stojlJ:cych na barkach olbrzym6w. W uj<tciu Kuhna nauka rozwija si<t tak, ie okresy 
panowania tzw. nauki normalnej dziellJ: rewolucje naukowe. Okres nauki normal
nej charakteryzuje powszechna zgoda uprawiajlJ:cych danlJ: dziedzin<t wiedzy,co do 
podstawowych pytait i odpowiedzi oraz sposob6w (metod) badania naukowego. 
Do rewolucji naukowych dochodzi wskutek dostrzezenia w istniejlJ:cej nauce 
anomalii oraz wskutek kontrowersji miydzy konkurujlJ:cymi ze sobq szkolami 
i kierunkami. Rezultatem rewolucji naukowej jest radykalne przezwyci~ienie dotych
czasowej wiedzy przez powstanie nowego paradygmatu nauki, kierujqcego odtqd 
implicite - do kolejnejrewolucji naukowej - badaniami w fazie kolejnej nauki 
"normalnej". Wynikiem rewolucji naukowych jest takie to, ie mi«dzy dawnym i 
nowym paradygmatem oraz wiedzlJ: naukowq (poj~ciami, teoriami 
i metodami naukowymi), kt6ra powstala w wyniku odrzuconego paradygmatu, 
a wiedzlJ: generowanq przez nowy paradygmat, zachodzi niewsp61miernosc. 

Niezaleinie od tego, co sqdzic 0 radykalizmie rewolucyjnej koncepcji rozwoju 
nauki widzi ona inaczej role "starych i mlodych". Przy tradycyjnym - ewolu
cyjnym i indukcyjnym - ujyciu rozwoju jako procesu stopniowego przyrastania 
wiedzy, kaidy kolejny krok zaklada wczeSniejszy, a "nowa" wiedza warunkowana 
jest"zastanlJ:". Kaide powodzenie umacnia w przekonaniu, ie podobnie b~dzie 
w przyszlosci. Ewolucyjny model rozwoju nauki pracuje na rzecz istotnej roli 



tradycji i osoby "mistrza", bieglego w dotychczasowej tradycji naukowej i potra
fiqcego jq przekazywac "uczniom". Sztuka korzystania z nagromadzonego 
doswiadczenia iyciowego (experientia) sprowadza si~ do wywazania proporcji 
mi~dzy bezpiecznq rutynq i odwaznq pomyslowosciq. Zauwaimy, ie r6wniez 
ewolucyjne uj~cie nie pozwala do konca kontrolowae i przewidywac rozwoju 
wiedzy. I tak np. mi~dzywojenna filozoficzna szkola lwowsko-warszawska byla 
ewenementem w dziejach polskiej filolOfii bez wyrainych antecedencji. 

przy rewolucyjnym widzeniu rozwoju wiedzy naukowej, gdzie szczeg61na rola 
przypada intuicji, osobie wizjonera i geniusza oraz wielu innym czynnikom, 
wymykajqcym si~· racjonalnej kontroli, jest on tym bardziej nieprzewidywalny. 
Poniewai mi~dzy kolejnymi paradygmatami nauki, rozdzielanymi rewolucjq 
naukowCb zachodzi niewsp61miernosc, wiedza wczeSniejsza rna znaczenie g16wnie 
historyczne, a glosz'lcy j'l naukowcy, jezeli nie wlqczyli si~ w nowy paradygmat, 
znajdujq miejsce w muzeum historii nauki. Kuhnowski model rozwoju wiedzy 
naukowej nie przesqdza bynajmniej, kto moze bye autorem rewolucji naukowej 
i nowej teorii naukowej. Sugestia, ze rewolucje naukowe i tym samym post~p 
naukowy wywoluj'l anomalie, zjawiska niezgodne z oczekiwaniami obowiqzujq
cego paradygmatu, oraz alternatywne pr6by ich rozwiqzania i narastajqce st'ld 
kontrowersje mi~dzy konkurujqcymi ze sobq szkolami i kierunkami, nie rezerwuje 
ani dostrzezenia anomalii, ani znalezienia nowych metod ich rozwiqzywania 
starym lub mlodym, chociaz, statystycznie, wi~kslOsc przelomowych dokonan 
w nauce "zdarza si( w mlodym wieku. Nie on sam jednak jest wyznacznikiem 
sprawnosci umyslowej naukowca, gdyz sklada si~ na ni'l wiele czynnik6w. Istnieje 
mn6stwo, naukowych i pozanaukowych, przyklad6w zywotnosci umyslowej 
w bardzo zaawansowanym wieku. Hans-Georg Gadamer (ur. 1900), tw6rea filo
zofieznej hermeneutyki, wydal swe g16wne dzieio, Wahrheit undMethode, w sZeSe
dziesiqtym roku iyeia i jest nadal aktywny naukowo. 

Przywilejem starszego wieku jest wi~ksza niezaleinose instytucjonalna i intelek
tualna w gloszeniu poglqd6w. J. M. Bochenski sw6j kontrowersyjny artykul 
przeciw humanizmowi ("Kultura" 1985 nr 11 s. 27-41), w kt6rym sprzeeiwia si~ 
tezie, ie "kaidy ezlowiek jest istotq zasadniezo wyiszq od wszystkich innyeh istot 
w swiecie", rozpoezyna: "jestem stary, nie mam jui zadnej przyszlosci i nie mi nie 
grozi od ludzi, zwlaszeza w kraju, gdzie uznaje si~ pewnq wolnose przekonan 
i gdzie w dodatku istnieje ubezpieezenie na starosc. Staremu latwiej jest takie 
rzeezy pisae niz mlodemu, kt6ry musi si~ liezyc ze srodowiskiem". W pami~tni
kach H. G. Gadamera znajdujemy eharakterystyczne stwierdzenie na zakoiiezenie 
dyskusji ze studentem, kt6rego nie potrafil przekonae 0 slusznosei wlasnyeh 
pogl'ld6w: "jak berdzie Pan w moim wieku, to przekona si~ Pan, ie to ja mialem 
dzisiaj racjer, a nie Pan". 

Wynoszqe ewentualne zalety starszego wieku (Biblia uwaia dlugie zycie za 
wyraz Boiego blogoslawieiistwa i nagrod~ za bogobojne zycie) nie nalezy zapo-



minae, 0 czynniku biologicznym, ktory przes'!dza, ze ostatecznie "racja" jest po ~ 
stronie mlodoSci: wymiana paradygmatow i teorii naukowych dokonuje si~ takie -> 
przez biologiczn,! wymian~ pokolen. Zgodnie z naturalnym biegiem rzeczy starzy ~ 
ust~puj,! miejsca mlodym, pogl,!dy wczesniejsze - nowszym. T~ biologiczn,! pra- 0 
widlowose wyrazil dose brutalnie Max Planck (Jednosc fizycznego obrazu swiata, ,0 

d. pol. R. i S. Kernerowie, Warszawa 1970, s. 237), komentuj,!c spor mi~dzy ~ 
W. Ostwaldem i L. Boltzmannem 0 natur~ procesow w gazach: "Bylo dla mnie 
oczywiste, ie Boltzmann ostatecznie zwyci~iy w wake z Ostwaldem i innymi ener- ~ 
getykami. [ ... ] Nowa prawda naukowa zazwyczaj nie zdobywa sobie uznania w ten ~ 
spos6b, ie jej przeciwnicy zostaj,! przekonani i deklaruj,! si~ jalw jej zwolennicy, 
lecz raczej dzi~ki temu, ze przeciwnicy stopniowo wymieraj,!, a dorastaj'1ce 
pokolenie z prawd,! t'! si~ oswaja". 

Zrozumiale, ie z wielu wzgl~d6w naleiy si~ troszczye 0 ludzi mlodych. 
Nauczyciel akademicki jest w pewnym sensie duchowym rodzicem swego ucznia 
w porz,!dku intelektualnym tak, jal< rodzic naturalny w porz'!dku biologicznym. 
Istnieje osobowosciowy wymiar oddzialywania w ksztaltowaniu postaw moral
nych mlodego pokolenia, nie mniej istotny od dydaktycznego i scisle naukowego. 
Troska 0 miodych lezy takie w dobrze poj~tym interesie starszych, zdanych po 
okresie aktywnosci zawodowej na swiadczenia alimentacyjne miodych. Dbaiose 
o starszych nie jest jui tak naturalna. Nie bez powodu wsr6d dziesi~ciu przykazall 
znajduje si~ osobny nakaz czczenia rodzic6w: "abys dlugo zyl i aby ci si~ dobrze 
powodzilo na Ziemi". 

Swiat obecny, skierowany w przyszlose, zdaje si~ niewiele sobie cenicprzesziose. 
W podlegaj,!cym przyspieszonym i radykalnym przemianom swiecie wspolczesnym 
to, co znane i dotychczas akceptowane uznawane jest za zb~dne. Doswiadczenie 
przeszlosci w przewidywaniu bl~dow i zapobieganiu im ma znaczenie tylko wow
czas, kiedy chodzi 0 te same lub podobne sytuacje. S,! dyscypliny, w ktorych 
uzyskana wiedza dezaktualizuje si~ coraz szybciej, i kt6re - jak informatyka i zwi,!
zane z ni,! praktyczne umiej~tnosci - wyrainie faworyzuj,! miodych. Lepiej wyczu
waj,! oni trendy wspolczesnosci, latwiej je sobie przyswajaj'lo Kolejne mody intelek
tualne w humanistyce przyci,!gaj,! tych, ktorym dokonania przesziosci wydaj,! si~ 
nieatrakcyjne, przestarzale, zbyteczne. Nie dziwi, ie w nowym, "wspanialym" 
swiecie bardziej na ogol zadomowieni czuj,! si~ mlodzi, podczas gdy starszych prze
raia niezrozumialosci,! i brakiem "zadomowienia". 

Baza biologiczna w Polsce, mimo negatywnych sygnalow demograficznych, nie 
tak szybko wysycha, gorzej natomiast z jej wykorzystaniem, a dobry Bog nie rezer
wuje przeciei swych talentowmieszkancom duiych miejscowosci, odmawiaj,!c ich 
miasteczkom i wioskom. Istnieje obawa, ie w polskich realiach "Janko muzykant" 
ci,!gle jeszcze iyje i umiera niezauwaiony. A przeciei talenty - mlode i stare - s,! 
najwi~kszym skarbem kaidego narodu. Tytulem kontrastu: czytamy w sprawozda-
niu Towarzystwa Maxa Plancka, ze w Niemczech s,! pieni,!dze, s'1 instytucje I 



naukowe, ale brak mlodych, zdolnych, tw6rczych ludzi, a przede wszystkim brak 
cht(tnych do poswit(cenia sit( pracy naukowej. Slusznie mowimy 0 "poswit(ceniu", 
bo nauka, jeSli chce sit( w niej COS osi~qc, wymaga monastyczno-ascetycznego 
idealu iycia. Nawet najlepiej oplacana praca naukowa wymaga poswit(cenia, cho
ciaiby w postaci rezygnacji z jednych wartosci na rzecz innych, z jednego sposobu 
zycia na rzecz poszukiwania - jezeli uiyc tego romantycznego zwrotu - prawdy. 
RownoczeSnie praca na uniwersytecie w warunkach polskich stale jeszcze dostarcza 
"przywilejow" i komfortu, ktorych darmo szukac w coraz bardziej wahliwym 
swiecie. Uznana pozycja spoleczna, stabilizacja zawodowa, gwarantowane miejsce 
pracy, bezpieczenstwo finansowe, mimo ze na relatywnie niskim poziomie, niere
gulowany tryb pracy i dlugie okresy wakacyjnej "swobody", kiedy naukowiec moze 
sit( oddawac swej wlaSciwej pasji, ~. badaniom naukowym. Warto wspomniec 0 tych 
prerogatywach, kiedy mlodzi narzekajq (slusznie) na negatywy, glownie finansowe, 
ale takZe strukturalne i funkcjonalne, pracy w uniwersytecie. W obrazie nauki 
nalezaloby rowniez uwzgl!(dnic skomercjalizowane badania prowadzone w roznego 
rodzaju pozaakademickich instytutach badawczych, finansowanych przez przemysl 
(wojsko), najmujqcych naukowcow do wykonywania okreslonych zadan i zaintere
sowanych nie tyle poszukiwaniem prawdy 0 swiecie, He mozliwie duzym zyskiem 
i szybkq amortyzacjq naklad6w. 

Zarysowana sytuacja nie pracuje na rzecz tradycyjnie rozumianej relacji mistrz-uczen, 
wymagajqc nowych wzorcow zachowan. Prace naukowe z obszaru j!(zyka angiel
skiego zawierajq zwykle we wst!(pie rozbudowane podzi!(kowania, ktorymi autor 
wyraza wdzi!(cznosc swym wsp61pracownikom, w tym CZ!(sto wielu swym studen
tom. W Polsce dowiadujemy si!( 0 zawlaszczaniu intelektualnego dorobku mlo
dych przez stojqcych wyzej w hierarchii akademickiej. J ak rozumiec przywolywany 
obraz genialnego mistrza, ktory ma zdolnych uczniow? Nie jest to sytuacja typowa. 
Podobno tylko 15% uczonych, to ludzie wybitni. Polskie uniwersytety nie zatrud
niajq noblist6w w roli nauczycieli, a ci nie zawsze majq genialnych studentow. Na 
polsk'l codziennosc uniwersyteckq skladajq sit( lepiej lub gorzej przygotowani, 
ofiarni lub nie, kompetentni lub nie nauczyciele akademiccy, przygotowujqcy 
w zaleznosci od umiej!(tnosci i okolicznosci coraz wit(ksze rzesze mlodych ludzi do 
zadan, ktore stawia przed nami dzisiaj zycie i swiat. Czy idealizowana relacja 
"mistrz-uczen" nie nalezy do przeszloscil Relacje "mistrz-uczen" zmienialy sit( 
wielokrotnie od chwili powstania uniwersytetow. Sredniowieczny magister, prze
chodzqc z wydzialu artium na wydzial teologii, stawal sit( znowu uczniem. W dzie
wit(tnastowiecznych Niemczech asystent robil karier!(, zeniqc sit( z corkq swego pryn
cypala-profesora i dziedziczqc w ten spos6b katedrt( i profesurt(. Czy nie probujemy, 
egocentrycznie, w trosce 0 wlasny interes, kreowac obraz relacji, ktora rozmija sit( 
zarowno z oczekiwaniami mlodych, jak i wymogami wspolczesnego uniwersytetu, 
nastawionego glownie na edukowanie ludzi, dobrze przygotowanych do zarzqdza
nia, oliwienia, reperowania maszynerii wsp6lczesnosci? 



Aleksandra Okopien-Slawinska 

Puer senex - na opak 

Temat "starosc i mlodosc w nauce (polskiej)" osadzony jest na gruncie doswiad
czenia uniwersalnego: nie ma takiego starego osobnika, ktory nie byl mlodym, ani 
takiego mlodego, ktory, jesli doiyje, si~ nie zestarzeje. Biologiczne odroznienie 
mlodosci jako okresu zmierzania do dojrzalosci organizmu oraz starosci jako okresu 
od dojrzalosci ku obumieraniu, mimo zmiennych kryteriow wyznaczania tych 
okresow, jest w swej zasadzie niew'ltpliwe i jednoznaczne. 

Na tych stalych koniecznosciach biologicznych nadbudowana jest kultura, 
ktora temu, co nieuchronne i ukierunkowane przez prawo natury, nadaje zmienne 
historycznie wartosci w sferze zycia spolecznego, obyczaju, pelnionych rol, zna
czenia i wladzy, zalecanych lub odrzucanych wzorcow itd. Nasza wspolczesnosc 
okazala si~ wlasnie czasem ostrych przewartosciowari w tej dziedzinie. 

Ilustruje to historia jednego, zywego w europejskiej tradycji od poznego 
antyku, toposu, czyli uniwersalnego, wciqi przywolywanego obrazowego moty
wu, b~d'lcego wyrazem jakiegos wypracowanego w danej kulturze przekonania. 
Topos ten to puer senex - mlodzieniec 0 m'ldrosci i doswiadczeniu starca. Wyraza! 
on pewien ideal generacyjnego wspolZycia i okreSlal kierunek edukacyjnych dqien 
mlodosci, ktora powinna dorownac starosci. Ideal ten, w roznych historycznych 
odmianach, ksztaltowal aZ do naszych czasow rowniez polsk'l kultur~ spoleczn'l. 
Jego wcieleniem byli np. przedwczesnie dojrzali bohaterowie literatury romanty
cznej, a takze mlodziez inteligencka, ktora poszla do powstania warszawskiego 
i ktorej duchowy wizerunek utrwalila okupacyjna poezja. Ideal ten rozpada si~ na 
naszych oczach, dawniejszy, godny uznania puer senex zostaje lekcewaz'lco potrak
towany jako "stary malenki" czy kabaretowo obsmiany jako "dzieci~-piernik". 

Tradycyjny wzorzec ulega nie tylko destrukcji, ale i radykalnemu odwroceniu. 
Wzorzec nowo powstaj'lCY nie sprowadza si~ bowiem do pochwaly stanu natural
nego: "mlody jak mlody", "stary jak stary", lecz zachowuj'lc charakter aspiracyjny, 
przedmiotem podziwu czyni w miejsce "mlodego jak stary" - "starego jak mlody", 
puer senex zmienia na senex puer. Wartosciq bezdyskusyjn'l staje si~ mlodosc wraz 
z jej nietemperowanymi atrybutami, przy czym kult mlodosci nie stuzy tylko 
mlodym, ale jest wykorzystywany przez starszych, ktorzy starajq si~ przywlaszczac 
atrybuty mlodosci, strojq si~ w nie i przebierajq. Pozqdane cechy niedojrzalej 
mlodzienczosci obnoszone S'l przez starszych zarowno w sferze zewn~trznej -
ubrania, zachowania, kzyka, jak i psychicznej, umyslowej, duchowej; w cenie jest 



spontanicznose, pomyslowose, niekonwencjonalnose, zmiennose, energia, Iudy
cznose, nieskrywany seksualizm i demonstracyjny Iuz - aprobowane wskazniki si~ 
mnoz'! i ukladaj,! w rozne konfiguracje. 

Procesy te nie pozostaj'! bez wplywu na sytuacj~ w obrybie spolecznosci naukowej, 
podmywaj,!c jej dotychczasowy fundament - ustopniowan'! struktur~ ksztalcenia 
i dojrzewania do uprawiania nauki, porz'!dkowan'! wedle hierarchii autorytetu 
i zwi,!zanej z nim wladzy, a opart'! na podstawowej relacji mistrz - uczen. Kult 
mlodosci wchodzi w raz'!c'! kolizjy z t'! relacjq, ktora nieuchronnie zaklada jak,!s 
form~ przewagi starszych, choe niekoniecznie przybiera tak odrazajqce dla wspol
czesnej wrazliwosci postacie, jak gerontokracja czy feudalny paternalizm. 

Zgodne z duchem czasu, pociqgaj,!ce retorycznie i budzqce odruchowq sympa
ti~ haslo potraktowania relacji mistrz - uczen jako relacji partnerskiej, obecne 
rowniez w referacie prof. Sztompki, kryje w sobie jednakZe nieusuwalnq sprzecz- . 
nose. Postulat budowania partnerstwa przy utrzymaniu zasadniczej nierowno
prawnosci stron, z ktorych jedna rna prawo do oceny drugiej i do decydowania 
o dalszych stopniach jej naukowego awansu - okazuje si~ slabo egzekwowalnym 
postulatem natury moralnej, odwoluj,!cym si~ nie do strukturalnych uwarun
kowall, ale do nieegoistycznej, przyjaznej i swiatlej postawy mistrza wobec eman
cypacyjnych ambicji ucznia. W takiej postaci nie likwiduje konfliktu pokoIe
niowego, tylko go humanizuje i lagodzi. Jest tei postulatem umiaru i rozsqdku 
w realizowaniu partnerstwa, ktore poj~te radykalnie wymaga zburzenia trady
cyjnego porz'1dku i hierarchicznej zaleinosci, pojmowane zaS powierzchownie, acz 
efektownie, sprowadza si~ do zmian obyczajowych - bratania si~ z mlodymi, 
mowienia po imieniu, wspolnego chodzenia na piwo i na imprezy ... 

Poddany tym, i nie tylko tym, napiyciom aktualny ustroj srodowiska aka
demickiego uwazam za rozchwiany i niepewny. Wydawae by siy moglo, ii kultu
rowe dowartosciowanie mlodosci powinno zapewniae mlodym, jesli nie 
znakomit'1, to coraz Iepszq pozyck. Praktyka iycia naukowego wcale jednak tego 
nie potwierdza, zwlaszcza gdy zastanowie si~ nad warunkami startu do pracy 
uczonego. Ograniczy siy do przykladu jednego rozwi'1zania organizacyjnego. 

Mimo glosno wyraianej troski 0 starzenie siy i wykruszanie kadry naukowej 
i 0 niedostateczny naplyw do nauki najbardziej uzdolnionych absolwentow - zlik
widowane w istocie zostalo stanowisko asystenta, najmlodszego pracownika 
nauki. Miejsce asystentury zaj~ly studia doktoranckie b<;d'1ce form,! organizacyjn,! 
wygodn'1 dla instytucji przede wszystkim, choe nie tylko, ze wzglydow finan
sowych, pozwalaj,!c<! bez dalszych zobowi,!zan zatrudnie przy zajyciach dydakty
cznych wzgl~dnie liczn'! rzeszy doktorantow, a nastypnie po czterech latach 
dokonywae wsrod nich swobodnej selekcji. Dla aspiruj,!cych do pracy naukowej 
mlodych ludzi jest to forma zatrudnienia rai,!co niekorzystna. Za marne stypendia 
nie zapewnia im pelni praw pracowniczych i emerytalnych (instytucja nie placi za 
nich skladek), zakazuje przy tym dodatkowej pracy na etacie. Nie daje tei zadnego 



poczucia stabilizacji ani nie stwarza wyrainej perspektywy na przyszlose, nawet 
mimo posterp6w naukowych i pomyslnego przygotowania rozprawy doktorskiej 
(na kierunkach humanistycznych cztery lata z reguly na to nie wystarczajq). Jest 
poza tym rodzajem naboru grupowego, przyjercie na studia doktoranckie 
niekoniecznie wynika z nawiqzanej wczeSniej, indywidualnej wierzi z przyszlym 
promotorem i mistrzem. Nierzadko promotor6w otrzymuje sier "z przydzialu" 
i nie S,! oni prawdziwymi przewodnikarni ani odpowiedzialnymi rzecznikami 
interesu wylonionych w tak przypadkowy spos6b ich chwilowych uczni6w. 
Prograrny ksztakenia na studiach doktoranckich bywaj,! zupelnie dowolne i zanied
bywane, sens obecnosci doktorant6w na uczelni polega przede wszystkim na 
prowadzeniu zajcre ze studentarni. Jak duze to moze miee znaczenie dla funk
cjonowania plac6wki, uprzytamnia fragment rozmowy z rektorem Politechniki 
Warszawskiej prof. Jerzym Woznickim: "Moja uczelnia w 1990 roku miala 6,9 tys. 
pracownik6w przy ok. 10 tys. student6w studi6w dziennych. Dzisiaj marny 25 tys. 
student6w studi6w dziennych, a pracownik6w zaledwie 4,4 tys., przy czym kadra 
dydaktyczna nie ulegla zmniejszeniu dzierki tysi,!cowi doktorant6w wykonuj,!cych 
zadania dydaktyczne". (Czas na czesne. Rozmawiala Ewa Nowakowska. "Polity
ka" 2000 nr 40, s. 88). 

Nie wszerdzie i nie w kaidym indywidualnym przypadku sytuacja doktorant6w 
jest zla i utrudniaj,!ca start do naukowej kariery, zalezy to od rodzaju dyscypliny, 
uczelni b,!dz instytutu, inaczej jest na uniwersytetach, inaczej w PAN-ie. 
Generalnie jednak sarna forma studi6w doktoranckich nie sprzyja mlodym, 
a mimo to utrzymuje sier i zakorzenia ze wzglerdu na interes ustabilizowanej 
zawodowo starszej kadry, utozsarniany z interesem niedofinansowanych instytucji 
naukowych. 

Sprawer studi6w doktoranckich sygnalizujcr tu jako znaCZqcy przyczynek do 
relacji mierdzy starosci,! i mlodosciq w nauce polskiej. 



Jan Kozlowski 

Wszyscy jestesmy sobie 
nawzajem potrzebni 

Mlodosc i starosc w nauce rna nie tylko swoj sens doslowny, biologiczny, doty
cz'!cy wieku badaczy. Ma ona takie niemniej wainy sens przenosny, dotycz'!cy 
"systemowego" wieku pol i dyscyplin naukowych. Przeciycie problematyki "wieku 
biologicznego" z "wiekiem rozwoju dyscypliny" otwiera pewien wainy problem. 

Mlodzi ludzie maj,! do spelnienia w rozwoju nauki bardzo wain,! funkcjy i od 
sposobu, w jaki ty £unkcjy pelni,! zaleiy w znacznej mierze jakosc i postyp w bada
niach. Zadaniem ich jest otwieranie nowych scieiek, wprowadzanie innowacji, 
a nawet zmienianie trajektorii rozwoju pol badawczych. Chociai i starsi nie s,! 
wykluczeni z odmladzania nauki i CZ((sto - zwlaszcza w naukach spolecznych, 
wktorych okres naukowego dojrzewania trwa dlugo - t~ funkcj~ z powodzeniem 
wypelniaj,!, pozostaje ona jednak szczegolnym zadaniem mlodszego pokolenia. 
Istniej,! ku temu dwa powody: poznawczy i pragmatyczny. 

Powod poznawczy jest nast((puj,!cy. Mlodym inaczej "gra w duszy". Inne maj,! 
"przeiycie pokoleniowe". W innym wzrastaj'! srodowisku kulturalnym, inne czy
taj,! ksi,!iki, innej sluchaj,! muzyki. W powietrzu kr¥,! inne problemy, pytania, 
koncepcje. Z inn,! maj,! do czynienia technik'!, a technika (np. komputer) otwiera 
nowe pytania, ktorych nie stawiano wczeSniej, gdyi odpowiedz na nie byla zbyt 
trudna lub niemoiliwa do uzyskania. Inne idee S,! dla nich naturalne i same przez 
si~ zrozumiale. Mysl,! wedlug innego algorytmu nii ojcowie. . 

Ale istnieje i powod pragmatyczny. Uczniowie wchodz,! nieraz do pola badari. na 
innym etapie rozwoju nii mistrzowie. Pozycj(( jednostki - pisal Georg Kubler -
okresla nie tylko talent i wyksztalcenie. "Istnieje ponadto swoisty moment wejscia na 
scen((; biologicznie okreslony moment wl,!czenia si(( jednostki do tradycji w jej wcze
snej, srodkowej lub poinej fazie ( ... ) Brak dobrego wejscia grozi jej niebezpieczenst
wem strwonienia calego iycia w roli kopisty, niezaleinie od jej talentu i wyszkolenia"l. 

Mistrzowie byli nieraz u jego narodzin poia i wywarli wplyw na jego rozwoj. 
Po latach, owocnosc poia wygasla. Metody i koncepcje badawcze napotkaIy 
granice wzrostu. Z biegiem czasu stracily pocz'!tkow'! plodnosc. Kaida z nich byla 
owocna tylko w pewnych granicach czasowych. Weszla w okres schylku, gdy 

1 G. Kubler, Ksztalt czasu. Uwagi 0 historii rzeczy, dum. Jacek Hol6wka, PIw, 
Warszawa 1970, s. 17-18. 



okazalo sirr, ze ujawnila wszystkie nieznane cechy zjawisk, do kt6rych ujawnienia 
tyIko ona byla zdolni. OJ cowie zalozyciele "stworzyli nowe zasady gry, a ich 
~ast((pcy tylko si(( do nich stosowali, wprowadzaj,!c ewentualnie drobne zmiany. 
Zr6dla nowatorskich pomysl6w stopniowo wyczerpaly sirr, tematy przeobrazily 
sirr w skamieliny,,3. U swych zr6del pole bylo inspirowane przez impulsy pocho
dz,!ce ze 8wiata zewnrrtrznego. P6iniej jednak stawalo sirr one coraz bardziej czyst,! 
"sztuk'! dia sztuki", szukaj,!q inspiracji w sobie samej. Coraz daIej od empirycz
nych zr6del, dzielilo sirr na niezliczon,! ilose malo znacz'!cych subdyscypIin, coraz 
bardziej formalnych i abstrakcyjnych4• 

Ale nie tylko zloza intelektualne pola wyczerpaly sirr. Takie wzrosla liczba 
poszukiwaczy. Ojcowie-zalozyciele pola byli tw6rczy i oryginalni. Odkryli oni 
nieznane zasoby i zwabili roje mniej samodzielnych pracownik6w naukowych. Ci 
"musieli sirr do siebie upodabniae, poniewai zaczrrlo robie sirrdoczno. Przeobrazili 
sirr w mr6wki w mrowisku, w pracowite pszczoly, z kt6rych kaida wprawdzie 
buduje odrrrbn,! kom6rkrr plastra miodu, jednak blizniaczo podobn,! do s,!siedniej. 
( ... ) Odleglose dziel,!ca poszczeg6lne dziela ( ... ) skurczyla [Sit(].',5 

W taki oto spos6b ekscytuj,!ce i plodne koncepcje stracily sw'! silt(, przechodz,!c 
w rutynt( codziennych badail. Jak pisze MichaelJ. Moravcsik, gdy pole rozwija sit(, 
naukowcy ostro krytykuj,! wzajemnie swe wlasne idee i prace, gdyz wiedz,!, ze kry
tyka naukowa opiera sit( na metodzie naukowej, kt6ra jest obiektywna, zdaje egzamin 
i jest powszechnie akceptowana. Gdy pole znajduje sit( w fazie stagnacji, krytyka 
wywoluje natychmiast kontrkrytykrr, prowadz'!c do wzajemnego wyniszczania obu 
stron. W efekcie, komunikacja pomirrdzy r6znymi badaczami staje sirr slaba, a wza
jemne stosunki S,! zdominowane przez czynniki pozanaukowe. W okresie rozwo
ju naukowcy czerpi,! satysfakcjrr z osi,!gania glrrbszego wgl,!du w naturrr. Gdy pole 
przezywa zast6j, a badania traq silrr i pirrkno okresu ekspansji, naukowcy nie czer
pi,! z badail estetycznych przezyc, znajduj,!c pocieszenie w bardziej zewnrrtrznych 
i formalnych rodzajach nagr6d, takich jak dlugie listy publikacji. Wreszcie, w okre
sie rozwoju morale badaczy jest wysokie, a zaufanie we wlasne sily - widoczne. S,! 
oni dumni, gdy informuj,! opinit( publiczn'! 0 swych osi,!gnirrciach, i spokojni 
w obliczu zewnrrtrznej krytyki. Gdy nadchodzi okres zastoju, badacze rozwijaj,! 
w sobie postawt( "oblrrzonej twierdzy", staj,! sirr niepewni siebie i defensywni6• 

2 J. Bialostocki, Refleksje i syntezy ze swiata sztuki, Warszawa 1978, s. 281; 
tenze, Historia sztuki wsr6d nauk humanistycznych, Wrodaw 1980, s. 23. 

3 S. Lem, Autobiografia, http://www.lem.pl 
4 J. von Neumann, The mathematician, [w:] The Works of the Mind, ed. R.B. 

Heywood, Chicago 1947, s. 196 - Cyt. za: Alvin M. Weinberg, Reflections on Big 
Science, Pergamon Press, Oxford 1967. 

5 L . em.op.cIt. 
6 M.J. Moravcsik, The Contemporaneous Assessment of a Big Science Discipline, 

[w:] The Evaluation of Scientific Research, John Wiley & Sons, 1989, s. 193-194. 



Gdy nadchodzi czas, gdy wok61 mistrza przedklada si~ "rzeczy wt6rne nad ory
ginalne, konwencjonalne, rozcienczone i latwe do powielania nad nowe i wyraziste, 
suchq poprawnosc, ograniczenie tematu i metody nad nowose i pi~kno"7 konieezna 
jest migracja do dziedziny otwierajqcej nowe moiliwosci lub tei - ta droga dost~pna 
jest tylko tym kilku najwybitniejszym z pokolenia - stworzenie nowego podejscia 
badawczego lub oryginalnej idei, kt6ra przesuwa granice poznania. 

Mobilnose dyscyplinowa jest latwiejsza dla ludzi mlodych. Nie Sq oni jeszcze 
niewolnikami raz obranej trajektorii kariery. Jeszcze nie zainwestowali. Majq wi~k
SZq swobod~ wyborn. Poszukujq wlasnej niszy, kt6ra pozwolilaby na uwolnienie spod 
dominacji mistrza, a jednoczeSnie otworzylaby na wiele lat perspektywy naukowe. 

Ale wyczerpanie :lr6del inwencji i wygasni~cie owocnosci pola nie jest jedynq 
sytuacjq, jakq zastajq mlodsi badacze, gdy dojrzewajq do samodzielnoSci. Innq sytu
acjq jest narastanie kryzysu w dyscyplinie, kt6ry mlodzi ludzie - patrzqcy na niq 
swieiym wzrokiem - szybciej dostrzegajq. I tak, w pol. lat szesedziesi,!tych mlodzi 
socjologowie amerykanscy Barney G. Glaser i Anselm L. Strauss pierwsi zdefi
niowali kryzysow,! sytuacj~ w teorii socjologii. Zr6dlem jej byl zbytni nacisk, jaki 
kladziono na weryfikaej~ teorii, kosztem ustalania zasad ieh tworzenia. Z powodu 
niedostatku metod, teorie socjologiczne byly cz~sto slabo ugruntowane w faktach 
empirycznych. Propozyejq zmiany byla tzw. teoria ugruntowana8• 

Sq zatem dwa r6ine pokolenia i jest pomi~dzy nimi pewien naturalny konflikt 
poglqd6w i interes6w. Jest ze strony starszych oczekiwanie kontynuacji i jest u tych 
mlodszych potrzeba zerwania ciqglosci, czy to polegaj'lca na pokazaniu nowych 
perspektyw rozwojowych dyscypliny poprzezprzezwyci~ienie jej wewn~trznego 
kryzysu, czy tei na podkeiu nowej problematyki lub zastosowaniu nowego podej
scia badawczego. Ucieczka mlodych z pola z zaw~iajqcym si~ horyzontem oznacza 
dla starszyeh, kt6ryeh byl dzielem, rodzaj umniejszenia dorobku ich iycia. Jednak 
dla tych mlodszych udeczka otwiera nieraz iyciowq szans~. Od sposobu, w jaki 
spolecznose naukowa rozwiq,zuje ten konflikt, zaleiy w duiej mierze jej dynamizm. 

Od poczqtku lat dziewi~edziesiqtych polskie srodowisko naukowe rozrywane 
jest przez dwie przeciwstawne tendencje. Pierwsza tendencja to naturalne parde 
do wzmocnienia establishmentu, jego otorbienia i zwi~kszenia dystansu w sto
sunku do niiszych klas w nauce. Spadek funduszy na badania doda! tylko impetu 
temu parciu9• Drnga tendencja to ssanie rynku i quasi-rynku (krajowych i mi~dzy-

7 N. Wiener (cyt. za: J. Kozielecki, Strategie mniejszych uczonych, "Przegl<!d 
Psyehologiezny" 27: 1984 nr 4, s. 813). 

8 B. G. Glaser, Anselm L. Strauss, The Discovery of Grounded Theory. Strategies 
for Qualitative Research, Aldine de Gruyter, New York, 1967. 

9 Por. Mobilnosc pracownik6w naukowych w Polsce. D<!browa-Szefler M., 
Gulczynska H., Jableeka J., Swierzbowska-Kowalik E., Centrum Badail Polityki 
Naukowej i Szkolnietwa Wyiszego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
1998, S. 61-106. 



narodowych konkursow grantow), ktore co rusz porywa w swoje wiry co zdol
niejszych badaczy oraz zmienia kryteria prestiiu zawodowego. Rynek narusza hie
rarchi~, ale hierarchia mimo to trzyma si~ krzepko. Spojrzmy tylko na struktur~ 
wieku i stopni naukowych wielu prestiiowych stowarzyszen oraz rzqdowych rad 
konsultacyjnych: czy naprawd~ Bog tak niesprawiedliwie calq pul~ inteligencji 
i kotnpetencji przekazal tylko starszym i utytulowanym? 

Konflikt pokolen jest trudny do rozwiqzania, gdyi przez starszych rozpatry
wany jest w kategoriach "gry zero-jedynkowej". Ci najwi~ksi uczeni powtarzajq 
nieraz, ie ich najwi~kszym marzeniem jest sytuacja, gdy "uczen przerosnie mistrza". 
Ale w praktyce nawet i oni rzadko si~ cieszq, gdy uczen swoim odkryciem zmienia 
skal~ ocen tak, ie wartosc ich dokonan maleje. Lub gdy swoimi pracami wytycza 
nowe szlaki, ktore omijajq ich najcenniejszy dorobek. Popularne przed laty 
powiedzenie, ie "profesor pozwoli wskoczyc swojemu asystentowi na sto1ek, 
nigdy jednak na sto1", dobrze oddaje omawianq kwesti~. 

Problem jednak tkwi w tym, ie strategia, ktora leiy w interesie osobistym, stoi 
w sprzecznosci z interesem spolecznym. Bo pomoc naukowa, wsparcie, otucha 
i zach~ta mistrza Sq niezb~dne, aby uczen dojrza1 i spelni1 t~ wainq funkcj~ w roz
woju nauki, do ktorej zostal powolany - odnowienia nauki. Niejeden laureat 
nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w prywatnej rozmowie powiedzial, ie 
nie stalby si~ tym, kim jest, gdyby przed laty jego profesor nie zainwestowal 
w niego. Jednak takich profesorow, inwestujqcych w swoich uczniow, jest 
niewielu. Kto rna ochot~ dostarczac narz~dzi do ojcobojstwa. 

Czy fakt, ie poziom polskiej nauki nie jest tak wysoki, jak bysmy tego chcieIi, 
nie p1ynie w jakiejs mierze z tego, ie stosunki "profesor-uczen" odbiegajq cz~sto 
od "najlepszych praktyk" w krajach zachodnich. 

W Szwecji Krajowy Zarzqd Rozwoju Technologicznego badania prognostyczne 
o nowych, obiecujqcych, mi~dzydyscyplinarnych polach badawczych, opart na 
ankiecie rozes1anej nie do komitetow naukowych, tylko do m10dych doktorow. 
Uczynil tak w przekonaniu, ie komitety, obsadzone przez starszych uczonych, 
wskaza1yby na tradycyjne dziedzinylO. 

Wszyscy - mlodsi, w srednim wieku, starsi - jestesmy sobie nawzajem potrze
bni wlasnie dlatego, ie myslimy wedlug roinych algorytmow. Roinorodnosc i wy
miana idei - zrod1a post~pu w nauce - wymagajq, aby ci mlodsi otrzymywali 
wczeSniej nii dotqd, w miar~ swojego dojrzewania, szersze pole do dzialania. 
Kaide "przegi~cie" - rowniei to w stron~ ludzi m10dych - jest dla rozwoju nauki 
szkodliwe. 

10 KR. Martin, J. Irvine, Research Foresight. Priority-Setting in Science, Pinter 
Publishers, London and New York, 1989, s. 303. 



Pawel P. Liberski 

Produktywnosc nawet wielkich 
uczonych jest ograniczona 

Chcialbym zwr6cic uwag~ na problem, kt6ry pomija si~ w tocz<lcej si~ tutaj 
dyskusji. M6wimy 0 uczonych, kt6rzy stali si~ bardziej produktywni uwalniaj<lc 
si~ od dzialalnosci administracyjnej i moze tak jest, do pewnego stopnia. Wi~
kszosc (wszyscy?) ludzie dokonuj<J: w iyciu pojedynczych jedynie wielkich odkryc. 
Albert Einstein jest tego znakomitym przykladem - w roku 1905 ("Annus Mira
bilis") opublikowal na lamach "Annalen der Physik" trzy prace: 0 ruchach Browna 
(b~d<J:ca bezposrednim dowodem istnienia atom6w i molekul), 0 zjawisku foto
elektrycznym (ta przyniosla Einsteinowi Nagrod~ Nobla w 1921 roku) oraz 0 szcze
g6lnej Teorii Wzgl~dnosci; w roku 1915 opublikowal ostateczn<l wersj~ og6lnej 
teorii wzgl~dnosci. W ci<lgu nast~pnego prawie p6lwiecza (Einstein zmarl 18 
kwietnia 1957 roku), Einstein stworzyl praktycznie juz tylko jedn'l rzecz: tzw. 
statystyk~ Bose-Einsteina w latach 1924-1925. Potem cala jego aktywnosc spro
wadzala si~ do pr6b stworzeniaog61nej teorii pola ("og6Inej teorii wszystkiego"), 
nad czym pracowal do ostatniej chwili, prowadz<lc r6wnoczesnie bardzo rozleg<l 
dzialalnoc pacyfistyczn<l oraz publicystyczn<l. Wszystko co wczesniej zrobil Einstein 
wystarczylo aby odmienic fizyk~ i aby obdarzyc tyrni odkryciami legion fizyk6w, ale 
w ostatnich trzydziestu latach iycia stal si~ jalowym jui tylko geniuszem. 

Innym typowym przykl<ldem byl Linus Pauling, laureat dw6ch nagr6d Nobla 
- z chemii w 1954 roku oraz pokojowej Nagrody Nobla, kt6q otrzymal w 1963 
roku. Od lat czterdziestych Pauling zajmowal si~ problemami opadu radioakty
wnego oraz wykladal na temat wojny nuklearnej i jej zagroien. Od konca lat 
szescdziesi<ltych Pauling poswi~cil si~ "medycynie ortomolekularnej" nauczaj<lc, ii 
duie dawki witaminy C zapobiegaj<l rozwojowi raka. James Watson w swojej ostat
niej ksiGlice Passion for DNA napisal, ie jest to jedynie dowodem, iz witamina C, 
w tak ogromnych dawkach jak zalecal Pauling, nie zabija. W nekrologu zamiesz
czonym w Nature powiedziano, ze wielkie odkrycia Paulinga wystarcz<l, aby 
wybaczyc Mu "starcze idiosynkrazje". Sam Watson jest jednym z najlepszych 
przyklad6w omawianej tezy: jego (wsp6lnie z Francisem Crickiem) model "pod
w6jnej helisy" DNA by! w!aSciwie jedynym wielkim osi'lgni~ciem Watsona. W poz
niejszym okresie by! dyrektorem jednego z najlepszych laboratori6w moleku
larnych swiata (Cold Spring Harbor Laboratory, od 1968 roku) oraz zapocz'lt-



kowal badania HUGO (Human Genome Project). Jego wspaniale ksiqiki (Molecular 
Biology of the Gene i the Molecular Biology of the Cell) staly si~ podstaw~ nauczania 
biologii molekularnej i biologii kom6rki na calym swiecie. Nauki, w sensie oryginal
nych odkryc jui jednak nie tworzyl aczkolwiek jego wizja odcisn~la si~ pi~tnem na 
calej wsp6kzesnej biologii, nie tylko molekularnej. 

Jest jeszcze jeden czlowiek, kt6rego znalem osobiscie i z kt6rym mialem 
zaszczyt pracowac - D. Carleton Gajdusek, laureat Nagrody Nobla z 1976 roku. 
Jego najwi~kszym odkryciem byl nowy mechanizm chor6b infekcyjnych - kuru 
i choroby Creutzfeldta-Jakoba, w6wczas zwanych infekcjami wirusowymi powol
nymi a teraz prionami. Podstawowe badania D. Carleton Gajdusek dokonal w la
tach sze§cdziesi~tych, a ostatnie trzydziesci lat wykladaj~c zmuszalludzi do mysle
nia. Jego "biologia molekularna starego buta", kt6r~ wykladal m6wi,!c 0 proce
sach nukleacii jako lez'!cych u podstaw tak odleglych zjawisk, jak starzenie si~ 
pergaminu, tworzenie galaktyk i platk6w sniegu oraz odkladanie amyloidu 
w chorobie Alzheimera stala si~ podstaw,! do dziesi,!tek wsp6kzesnych prac 
o amyloidzie, Prp, a-synukleinie i peptydzie AfJ. Spytalem go kiedys, gdzie upa
truje swoje najwi~ksze odkrycia - powiedzial cos takiego, iz w takim zadawaniu 
pytan, w takim wkladaniu kija swoich w,!tpliwosci w szprychy k61 my§lenia 
innych, ze te ostatnie zacinaly si~ i stawaly. 

Moze wi~c nie warto zastanawiac si~ czy jest jeszcze czas na nauky i na intelek
tUaln'! zabawy, na ciekaw,! dzialalnosc. Moja odpowiedi brzmi - ten czas jest 
zawsze, ale trzeba pamiytac, ie w zyciu niewiele jest dane i malo mozna zrobic. 



Piotr Petelenz 

Potrzebni i mlodzi~ i starzy 

Akcent padajqcy na analogie raczej nii rozmce jest cz~sciq normalnego 
paradygmatu badail naukowych. Naturalne wi~c jest dla nas poszukiwanie nie
zmiennikow, abstrahowanie od konkretnej sytuacji, uogolnianie. Tym celom 
sluiyly skonstruowane przez referentow funkcjonalne definicje "starego uczo
nego", oparte na jego relacji do otaczajqcej rzeczywistoSci badawczej, zaS w za
sadzie niezaleine od jego wieku biologicznego. Pozwolily one na dyskutowanie 
problemu w oderwaniu od realiow konkretnej dyscypliny, kt6rq 6w modelowy 
uczony reprezentuje. Wszelako, gdy rozwaiamy faktyczne lub potencjalne role, 
ktore moie on pelnic (co, jak rozumiem, jest jednym z naszych zadail) taki szczebel 
abstrakcji nie w kaidym kontekscie jest uzasadniony. 

Nawiqzujqc do wypowiedzi Pana prot Samsonowicza warto zauwaiyc, ie nieje
den fizyk teoretyk moie okazac si~ "wypalonym" pod wzgl~dem tw6rczym jui 
w wieku poniiej 40 lat, podczas gdy pi~cdziesi~cio -, sZeScdziesi~cioletni ekspery
mentator jest w apogeum swej tworczoSci, zaS humanista cz~sto dochodzi do 
najwi~kszych osiqgni~c tworczych okolo siedemdziesiqtki. Nie spierajqc si~ 0 kon
kretne przedzialy wiekowe trudno nie zauwaiyc, ie wiek biologiczny i ogolne dos
wiadczenie iyciowe w sposob oczywisty mUSZq wplywac na percepck otaczajqcej 
rzeczywistosci, a w efekcie na motywacje i moiliwosci angaiowania si~ "funkcjonal
nie stare go" uczonego w roine nurty dzialalnosci. Dlatego ewentualne sugestie co do 
jego moiliwych r6l b~dq musialy silnie zaleiec od jego specjalnosci naukowej. 

Jednq z takich r61, ktore, jak mi si~ wydaje, nie byly tu dotqd wspomniane, ilu
struje fragment mojej rozmowy z Freemanem Dysonem (Anglik z urodzenia, 
matematyk z wyksztalcenia, profesor Uniwersytetu Princeton, dal duiy wklad 
w rozwoj fizyki teoretycznej; szeroko znane jest tzw. rownanie Dysona). 

Zapytany kilka lat temu 0 swe aktualne zainteresowania naukowe, odpo
wiedzial mi on, ie zajmuje si~ obecnie kometami. Nast~pnie dodal, ii zagadnienia 
te interesujq bardzo niewielu badaczy, ale w swoim wieku (byl jui na emeryturze) 
moie sobie pozwolic na angaiowanie si~ w problemy niemodne. W koncu sko
mentowal: "Ciekawa, nowa fizyka tkwi wlasnie w zagadnieniach niemodnych, nie 
w tych najbardziej okrzyczanych". Dziedzina modna to najcz~sciej ta, w kt6rej 
niedawno mialo miejsce waine odkrycie; zazwyczaj wi~c nast~pne pojawi si~ 
niepr~dko. 



Oczywiscie, wi~kslOsc dziedzin badawczych przechodzi kiedys przez faz~ roz
woju, w kt6rej istotne odkrycia nast~puj'l po sobie bardzo szybko i powyzsze 
stwierdzenie owej fazy nie dotyczy. Codziennosc zycia naukowego to jednak prze
waznie inne fazy. Mimo to badania rozpoznawcze, zmierzaj'lce do wytyczenia 
nowych obszar6w zainteresowall, choc maj'l charakter pionierski, S'l jednak 
najcz'tsciej niedoceniane, gdyz znajduj'l si~ poza gl6wnym nurtem biez'lcej koniun
ktury badawczej. Nie one wygrywaj'l konkursy i uzyskuj'l finansowanie. 

DclOny "funkcjonalnie stary", cytuj'lc sformulowanie Dysona, "moze juz sobie 
pozwolic" na podejmowanie tematow nie gwarantuj'lcych uzyskania spektaku
larnych wynik6w, zwlaszcza w kr6tkim czasie. Niejednokrotnie podejmuje on 
istotnie takie wlaSnie zagadnienia; znam kilka takich przypadk6w, zar6wno 
w moim bliskim otoczeniu, jak i za graniq. Osobiscie znam tez przypadek, gdzie 
prekursorskie badania tego rodzaju, podj~te niezaleznie przez kogos innego, po 
kilku latach, doprowadzily do wynik6w uwienczonych nagrod'l Nobla. 
(Prawdopodobnie zreszt'l staloby si~ to wczesniej, gdyby tematyka nie lOstala 
uprzednio zakwalifikowana jako "niemodna".) 

Nauka bezspornie potrzebuje uclOnych mlodych, rzutkich, ch~tnych do rywa
lizacji. Mysl~ jednak, ze bardlO potrzebuje tez senior6w-odync6w, wolnych od na
tr'ttnej presji wszechogarniaj'lcej koniunktury. 
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